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Pakeitimas 1030
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
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir 
atsietąsias tiesiogines išmokas skiria tik 
tikriesiems ūkininkams, kuriems 
priklausantis reikalavimus atitinkantis 
valdos plotas, dėl kurio prašoma atsietųjų 
tiesioginių išmokų, viršija tą ribinį dydį.

Valstybės narės turi teisę nuspręsti 
skirstyti išmokas pagal valdai tenkančių 
aktyvų t. y. darbo vienetų, skaičių 
ir (arba) gali nustatyti ploto dydžio ribą ir 
atsietąsias tiesiogines išmokas skirti tik 
tikriesiems ūkininkams, kuriems 
priklausantis reikalavimus atitinkantis 
valdos plotas, dėl kurio prašoma atsietųjų 
tiesioginių išmokų, viršija tą ribinį dydį.

Or. en
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Pakeitimas 1031
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
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos ribinį ploto dydį valstybės 
narės siekia užtikrinti, kad atsietosios 
tiesioginės išmokos būtų skiriamos 
tikriesiems ūkininkams tik tuo atveju, jei:

Nustatydamos ribinį ploto arba aktyvų 
dydį valstybės narės siekia užtikrinti, kad 
atsietosios tiesioginės išmokos būtų 
skiriamos tikriesiems ūkininkams tik tuo 
atveju, jei:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1032

Pakeitimas 1032
Roman Haider
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
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali nuspręsti 
padvigubinti bazinės pajamų paramos už 
hektarą sumą, skiriamą už pirmuosius 20 
hektarų.

Or. en
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Pakeitimas 1033
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
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti 
(pajamų perskirstymo parama) teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti 
(pajamų perskirstymo parama) gali teikti 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas taikyti perskirstymo išmoką kaip privalomas priemones yra diskriminacinis tam 
tikroms ES valstybėms narėms ir tam tikriems jos regionams. Taip yra iš esmės dėl skirtingos 
istorinės raidos ir įvairios ūkininkavimo veiklos struktūros valstybėse narėse. Visi aktyviai 
ūkininkaujantys ūkininkai turėtų būti tinkamai remiami, neatsižvelgiant į jų ūkio dydį, nes turi 
būti rūpinamasi kiekvienu žemės ploto hektaru, o kiekvienas hektaras padeda siekti ES 
aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių tikslų.
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15.10.2020 A8-0200/1034

Pakeitimas 1034
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
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų perskirstyta nuo didesnių ūkių 
iki mažesnių ar vidutinių ūkių, metinę 
atsietąją išmoką už reikalavimus atitinkantį 
hektarą skirdamos ūkininkams, turintiems 
teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės 
pajamų paramos išmoką.

2. Valstybės narės gali užtikrinti, kad 
parama būtų perskirstyta nuo didesnių ūkių 
iki mažesnių ar vidutinių ūkių, metinę 
atsietąją išmoką už reikalavimus atitinkantį 
hektarą skirdamos ūkininkams, turintiems 
teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės 
pajamų paramos išmoką.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas taikyti perskirstymo išmoką kaip privalomas priemones yra diskriminacinis tam 
tikroms ES valstybėms narėms ir tam tikriems jos regionams. Taip yra iš esmės dėl skirtingos 
istorinės raidos ir įvairios ūkininkavimo veiklos struktūros valstybėse narėse. Visi aktyviai 
ūkininkaujantys ūkininkai turėtų būti tinkamai remiami, neatsižvelgiant į jų ūkio dydį, nes turi 
būti rūpinamasi kiekvienu žemės ploto hektaru, o kiekvienas hektaras padeda siekti ES 
aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių tikslų.
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15.10.2020 A8-0200/1035

Pakeitimas 1035
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Su pajamomis susieta parama 
valstybių narių nuožiūra gali būti 
skiriama kitiems nei 1 dalyje išvardytiems 
sektoriams ar kitai produkcijai arba kitų 
rūšių praktikai, jeigu ji yra svarbi dėl 
ekonominių, socialinių ar aplinkosaugos 
priežasčių. Pagalba tada yra įtraukiama į 
nacionalinį strateginį planą.

Or. en
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Pakeitimas 1036
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius 
reikalavimus atitinkančiame hektarais 
išreikštame plote taikyti klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
aktyvius ūkininkus, įsipareigojusius taikyti 
klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei 
naudingą žemės ūkio praktiką ir 
sertifikuotas schemas, padedančias 
pasiekti 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i 
punktuose nurodytus vieną ar kelis 
konkrečius tikslus ir pritaikytas prie 
konkrečių nacionalinių ar regioninių 
poreikių.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad šiai paramai teikti reikiami ištekliai skiriami iš tiesioginėms išmokoms 
nustatytos viršutinės ribos, rezervuojamos aktyviems ūkininkams, kurie laikosi kompleksinės 
paramos teikimo reikalavimų, visiškai nepriimtina, kad šie ištekliai yra skirstomi kitiems 
subjektams, kurie neatitinka šių aktyviems ūkininkams taikomų pagrindinių reikalavimų.
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15.10.2020 A8-0200/1037

Pakeitimas 1037
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose 
nurodytiems vienam ar keliems 
konkretiems tikslams pasiekti valstybės 
narės gali nustatyti lygiavertę klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, 
kurią taikant smarkiai sumažinamas 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis ir pasiekiamas neutralus 
anglies dioksido poveikis arba gryna 
anglies dioksido sekvestracija. Šiuo tikslu 
ir siekiant įgyvendinti 6 straipsnio 1 dalies 
b punkte nustatytą konkretų tikslą 
tikslusis ūkininkavimas turi būti 
pripažintas tinkama praktika tam, kad 
aktyviems ūkininkams, įsipareigojusiems 
taikyti šią 1 dalyje nurodomą žemės ūkio 
praktiką, būtų skiriama parama.

Or. en

Pagrindimas

Smarkiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį padedančios žemės ūkio 
praktikos rūšių sąraše skaitmeninė žemės ūkio sistema, o tiksliau kalbant, vadinamasis 
tikslusis ūkininkavimas turėtų būti pripažintas tinkama praktika lygiavertėms priemonėms, 
kurios bus įtrauktos į ekologines sistemas, nes jis palankesnis už lygiavertę praktiką, už kurios 
taikymą numatyta skirti kompleksinę paramą. Todėl ūkininkams, kurie diegia tokią palankią 
praktiką, turėtų būti skirta papildoma išmoka.
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Pakeitimas 1038
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės į tuos sąrašus 
įtraukia bent jau ekologines schemas, 
kuriomis ūkininkams siekiama pasiūlyti 
galimybę nustatyti minimalią žemės ūkio 
paskirties žemės, paskirtos 
negamybiniams objektams arba plotams, 
dalį, naudoti ūkių tvarumo priemonę 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, taip 
pat prireikus vykdyti tinkamą šlapynių ir 
durpynų priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė turėtų teikti paramą ekologinėms sistemoms ir visoms priemonėms, iš kurių 
ūkininkai gali pasirinkti ir kurios yra tinkamos remti. Ši ūkininkų galimybė pasirinkti turi būti 
taikoma visoms priemonėms, įskaitant žemę, skiriamą negamybiniams plotams.
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15.10.2020 A8-0200/1039

Pakeitimas 1039
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Parama ekologinėms sistemoms 
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka 
už reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji 
mokama kaip:

6. Parama ekologinėms sistemoms 
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka 
už reikalavimus atitinkantį hektarą 
ir (arba) išmoka už ūkį ir ji mokama kaip 
skatinamoji išmoka, viršijanti papildomas 
patirtas išlaidas bei prarastas pajamas, ir 
gali būti vienkartinė. Išmokų dydis gali 
skirtis, priklausomai nuo kiekvienos 
intervencinės priemonės ar priemonių 
rinkinio užmojų siekiant tvarumo, ir yra 
nustatomas pagal nediskriminacinius 
kriterijus, siekiant pateikti veiksmingą 
paskatą dalyvauti ir skatinti ūkininkus 
diegti aplinkai ir klimatui naudingą žemės 
ūkio praktiką.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai turi gauti tinkamą kompensaciją už aktyvų vaidmenį, kurį jie atlieka mažinant 
išmetamą anglies dioksido kiekį, mokamą kaip finansinės paskatos, kurių suma turi būti 
didesnė už patirtas išlaidas ir prarastas pajamas, susijusias su žemės ūkio praktikos, įdiegtos 
siekiant aplinkosaugos ir klimato tikslų, taikymu.


