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Pakeitimas 1090
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
90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne daugiau kaip 15 % IV priede 
nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto 
valstybės narės asignavimo, atskaičius VI 
priede nurodytas 2021–2026 kalendorinių 
metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į 
valstybės narės 2022–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimą arba

a) ne daugiau kaip 5 % IV priede 
nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto 
valstybės narės asignavimo, atskaičius VI 
priede nurodytas 2021–2026 kalendorinių 
metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į 
valstybės narės 2022–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimą arba
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Pakeitimas 1091
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
90 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne daugiau kaip 15 procentinių 
punktų, jei atitinkamai padidintas lėšas 
valstybės narės naudoja EŽŪFKP 
finansuojamoms intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama konkrečių 
su aplinka ir klimatu susijusių tikslų, 
nurodytų 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose;

a) ne daugiau kaip 2 procentiniai 
punktai, jei atitinkamai padidintas lėšas 
valstybės narės naudoja EŽŪFKP 
finansuojamoms intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama konkrečių 
su aplinka ir klimatu susijusių tikslų, 
nurodytų 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1092

Pakeitimas 1092
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
132 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

132a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė 

pagalba
1. Valstybės narės gali toliau skirti 
pereinamojo laikotarpio nacionalinę 
pagalbą ūkininkams, vykdantiems veiklą 
bet kuriame iš sektorių, kuriuos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 132 
straipsnio 7 dalį arba 133a straipsnio 5 
dalį Komisija patvirtino 2013 m.
2. Bendra pereinamojo laikotarpio 
nacionalinės pagalbos, kuri gali būti 
skirta ūkininkams, suma neviršija 50 % 
kiekvieno konkrečiam sektoriui skirto 
finansinio paketo, kuriuos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 132 
straipsnio 7 dalį arba 133a straipsnio 5 
dalį Komisija patvirtino 2013 m.
3. Remdamosi objektyviais kriterijais ir 
laikydamosi 2 dalyje nustatytų 
apribojimų, valstybės narės gali nuspręsti 
dėl skirtinų pereinamojo laikotarpio 
nacionalinės pagalbos sumų.
4. Valstybės narės gali nuspręsti 
pakoreguoti atsietosios pereinamojo 
laikotarpio nacionalinės pagalbos schemų 
ataskaitinį laikotarpį. Pakoreguotas 
ataskaitinis laikotarpis negali būti 
vėlesnis nei 2018 m. birželio 1 d.
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Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė pagalba pradėta teikti 2004 m. siekiant paremti 
naująsias ES valstybes nares ir suteikti papildomą pajamų paramą pažeidžiamiausiems 
sektoriams ir ūkininkams, kuriems iš tiesų reikia papildomų pajamų. Pereinamojo laikotarpio 
nacionalinė pagalba neturi poveikio ES biudžetui ir turi didelį socialinį poveikį remiant 
užimtumą kaimo vietovėse. Pereinamojo laikotarpio nacionalinė pagalba bus toliau taikoma 
BŽŪP pereinamuoju laikotarpiu, tačiau smulkiesiems ūkininkams reikia nuspėjamumo per 
ateinančius septynerius metų. Kadangi DFP negalima užtikrinti visiškos tiesioginių išmokų 
išorės konvergencijos iki 2027 m., labai svarbu išlaikyti dabartinį pereinamojo laikotarpio 
nacionalinės pagalbos lygį.


