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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pritaria savo pareiškimui, taip pat 
bendram Europos Parlamento ir 
Komisijos pareiškimui bei bendram 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimui, pridėtiems prie 
šios rezoliucijos, kurie bus paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje;

Or. en

Informacijos tikslais, pareiškimų tekstas:

„Europos Parlamento pareiškimas dėl BŽŪP įgyvendinimo ir skaidrumo

Nauja bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) teisinė sistema suteikia didesnį lankstumą 
valstybėms narėms rengiant ir įgyvendinant nacionalinius strateginius planus. Tai leidžia 
prisitaikyti prie vietos poreikių ir kartu užtikrinti, kad galutiniai paramos gavėjai laikytųsi 
bendrųjų atitikties reikalavimams sąlygų. Naujasis įgyvendinimo modelis, kuriuo nustatomas 
veiklos rezultatais grindžiamas metodas, taip pat apima reikšmingą Sąjungos žemės ūkio 
fondų valdymo ir kontrolės atsakomybės Sąjungos lygmeniu perdavimą nacionalinėms 
administracijoms. 
 
Europos Parlamentas mano, kad teisėkūros institucijų pasiektas tarpinstitucinis susitarimas 
turi būtinas apsaugos priemones, kuriomis užkertamas kelias nustatytai rizikai, kylančiai 
tinkamai įgyvendinant Komisijos patvirtintus valstybių narių nacionalinius strateginius 
planus.  Europos Parlamentas atidžiai stebės, kaip valstybės narės įgyvendina Komisijos 
patvirtintus nacionalinius strateginius planus, ir visapusiškai vykdys Komisijos darbo, 
atliekamo pagal Sutartis ir kaip apibrėžta BŽŪP reglamentuose, priežiūros funkciją.

Europos Parlamentas mano, kad šiuo reglamentu turi būti užtikrinta veiksminga Sąjungos 
finansinių interesų apsauga, įskaitant duomenų rinkimą ir skelbimą apie grupes, kurios 
užtikrina veiksmingą interesų konfliktų, pažeidimų, dvigubo finansavimo problemų ir 
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neteisėto lėšų panaudojimo kontrolę. Siekiant valstybėse narėse naudoti vieną bendrą 
duomenų gavybos priemonę, Europos Parlamentas palankiai vertina įsipareigojimą išnagrinėti 
pasiūlymą dėl privalomo jos naudojimo visose valstybėse narėse, atsižvelgiant į Komisijos 
ataskaitą, kuri turi būti užbaigta iki 2025 m. ir kurioje bus įvertintas priemonės naudojimas ir 
sąveikumas.

Bendras Europos Parlamento ir Komisijos pareiškimas dėl metinės veiklos rezultatų 
stebėsenos vykdant BŽŪP

Europos Parlamentas ir Komisija primena, kad, atsižvelgiant į naują įgyvendinimo modelį ir 
veiklos rezultatų užtikrinimo sistemą, kurie turi būti nustatyti bendroje žemės ūkio politikoje 
(BŽŪP) 2023–2027 m. laikotarpiui, metinės veiklos rezultatų ataskaitos, metinė stebėsena ir 
kas dvejus metus atliekama veiklos rezultatų peržiūra yra labai svarbios siekiant įgyvendinti 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatytus užmojus.

Todėl Europos Parlamentas ir Komisija sutaria, kad būtina, jog Komisija kasmet teiktų 
Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui ataskaitą apie padarytą pažangą 
metinės veiklos rezultatų stebėsenos srityje.

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl tolesnių priemonių 
Sąjungos biudžetui apsaugoti nuo sukčiavimo ir pažeidimų reikalaujant vykdant BŽŪP 
visuotinai taikyti bendrą duomenų gavybos priemonę

Taryba ir Europos Parlamentas įsipareigoja išnagrinėti pasiūlymą dėl privalomo duomenų 
gavybos priemonės naudojimo valstybėse narėse, atsižvelgdami į Komisijos iki 2025 m. 
pateiktiną ataskaitą, kurioje bus įvertintas vienos bendros duomenų gavybos priemonės 
naudojimas ir jos sąveikumas, kad valstybės narės galėtų ją plačiai naudoti.“


