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15.10.2020 A8-0200/1000

Pakeitimas 1000
Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma. Be reikiamos pagalbos 
jauniesiems ūkininkams teikimo, 
atitinkamų ūkių tvarumas užtikrinamas 
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tik pelningomis kainomis. Ši paskutinė 
sąlyga ES ir BŽŪP dar neįvykdyta, o tai 
kelia rimtą grėsmę Europos žemės ūkio 
ateičiai;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Pakeitimas 1001
Jaak Madison
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
ekonomika grindžiama laisvosios rinkos 
sistema ir kad ji turėtų būti paremta 
kapitalizmu. Vis dėlto pabrėžia, kad, 
atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu taikomos 
BŽŪP tiesioginės išmokos yra 
neproporcingai palankios „senosioms“ 
valstybėms narėms, o ne „naujosioms“ 
valstybėms narėms, BŽŪP tiesioginės 
išmokos turėtų būti pakoreguotos, kad 
būtų užtikrinta visiška konvergencija, nes 
visi Europos ūkininkai turi laikytis tų 
pačių ES standartų ir reikalavimų;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Pakeitimas 1002
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Konvergencijos procesas turi būti visiškai 
užbaigtas per 2021–2027 m. DFP 
laikotarpį, kad būtų laikomasi 2002 m. 
Europos Vadovų Tarybos sprendimo ir 
užtikrinta sąžininga konkurencija bei 
valstybių narių lygybė. Šie nacionaliniai 
asignavimai turėtų atitikti tolesnius 
pokyčius laipsniškai didinant asignavimus 
toms valstybėms narėms, kuriose paramos 
už hektarą dydis yra mažiausias. Iki 
programavimo laikotarpio pabaigos turėtų 
būti pasiekta visiška tiesioginių išmokų 
išorės konvergencija. Siekiant atsižvelgti į 
išmokų mažinimo mechanizmą ir jį taikant 
gautų lėšų panaudojimą valstybėje narėje, 
reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs 
finansiniai asignavimai per metus pagal 
valstybės narės BŽŪP strateginį planą 
galėtų būti didesni už nacionalinį 
asignavimą;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi išorės konvergencijos lygiai yra nepakankami, visiška išmokų konvergencija turi būti 
pasiekta iki 2027 m. Raginame sukurti proporcingą konvergencijos sistemą, grindžiamą 
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išmokų perskirstymu iš didesnio nei ES vidurkis į mažesnį nei ES vidurkis.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Pakeitimas 1003
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikintas likęs 
Sąjungos vidurkio skirtumas. Siekiant 
atsižvelgti į išmokų mažinimo mechanizmą 
ir jį taikant gautų lėšų panaudojimą 
valstybėje narėje, reikėtų leisti, kad bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi išorės konvergencijos lygiai yra nepakankami, visiška išmokų konvergencija turi būti 
pasiekta iki 2027 m. Raginame sukurti proporcingą konvergencijos sistemą, grindžiamą 
išmokų perskirstymu iš didesnio nei ES vidurkis į mažesnį nei ES vidurkis.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Pakeitimas 1004
Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų, šia programa 
bus padedama integruoti veiksmus 
klimato kaitos srityje į Sąjungos politiką ir 
pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 % ES 
biudžeto išlaidų būtų patiriama padedant 
siekti klimato tikslų. Prognozuojama, kad 
pagal BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
rengiant ir įgyvendinant programą, o dar 
kartą įvertinti atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūras;

Išbraukta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1005

Pakeitimas 1005
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės, remdamosi toliau 
nurodytomis nuostatomis, savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia bent jau 
terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų savanoriškai pasirinkti nustatyti tikrojo ūkininko apibrėžtį. Nustatant 
apibrėžtį reikėtų atsižvelgti į tai, kad ūkininkai rūpinasi žemės ūkio paskirties žeme, 
nepriklausomai nuo kitos ekonominės veiklos. Ankstesnė principo „aktyvus ūkininkas“ 
taikymo ES lygmeniu patirtis parodė, kad nepriimtinai išaugo administracinė našta ir jis 
pasirodė esantis neveiksmingas.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Pakeitimas 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius, 
daugiamečius žolynus ir agrarinės 
miškininkystės sistemas. Kraštovaizdžio 
elementai, pvz., medžiai, gyvatvorės, 
pakrantės miškinga augalija, akmens 
sienos (terasos), grioviai, tvenkiniai, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais žemės 
ūkio paskirties žemės komponentais. 
Terminus „ariamoji žemė“, „daugiamečiai 
pasėliai“, „daugiametis žolynas“ ir 
„agrarinės miškininkystės sistemos“ 
valstybės narės konkrečiau apibrėžia 
vadovaudamosi šiomis bendrosiomis 
apibrėžtimis:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Pakeitimas 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928 
22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, ir agrarinės 
miškininkystės pasėliai, sumaišyti su 
autochtoniniais medžiais ir krūmais, 
įskaitant pagal Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1257/199928 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/200529 
39 straipsnį, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 28 straipsnį arba šio 
reglamento 65 straipsnį atidėtus plotus;

_________________ _________________
28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1008

Pakeitimas 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) agrarinės miškininkystės 
sistemos – žemės naudojimo sistemos, 
pagal kurias medžiai ir krūmai auginami 
toje pačioje žemėje, kurioje vykdoma 
žemės ūkio praktika;

Or. en
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d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

Išbraukta.
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