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Pakeitimas 1108
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
69 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas

69 Jaunųjų ūkininkų ir naujų 
ūkininkų įsisteigimas, darnaus ir kaimo 
verslo kūrimas ir plėtra

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ar jų integracijos į esamas 
ūkio įmones, naujų ūkininkų įsisteigimo 
ir kaimo verslo kūrimo ir plėtros paramą, 
įskaitant paramą žemės ūkio veiklos 
diversifikacijai. Parama pagal šį straipsnį 
teikiama tik pateikus verslo planą.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad padėtų:

2. Pagal šį straipsnį paramą valstybės 
narės gali skirti tik tam, kad padėtų:

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

a) steigtis ir plėtoti veiklą jauniesiems 
ūkininkams, kurie tenkina 4 straipsnio 1 
dalies e punkte pateiktoje apibrėžtyje 
nurodytas sąlygas;

aa) steigtis naujiems ūkininkams;
b) kurti kaimo verslą, susijusį su 
žemės ūkiu ir miškininkyste, arba įvairinti 
ūkininko ūkio pajamas;

b) kurti ir plėtoti kaimo verslą, 
susijusį su žemės ūkiu ir miškininkyste, 
bioekonomika, žiedine ekonomika ir 
kaimo turizmu, arba įvairinti ūkininko 
ūkio pajamas;

c) kurti su ne žemės ūkio veikla c) ūkininkams, kurie įvairina 
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susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

vykdomą veiklą, kaimo vietovėse 
esančioms labai mažoms įmonėms ir 
fiziniams asmenims kurti su ne žemės ūkio 
veikla susijusį verslą kaimo vietovėse, 
kurios įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

2a. Valstybės narės gali nustatyti 
specialias nuostatas, siekdamos užtikrinti, 
kad jaunieji ūkininkai ir nauji ūkininkai, 
prisijungiantys prie ūkininkų grupių, 
gamintojų organizacijų ar kooperatinių 
struktūrų, neprarastų įsisteigimo išmokos. 
Pagal tokias nuostatas turi būti laikomasi 
proporcingumo principo ir nustatoma, 
kaip jaunieji ūkininkai ir nauji ūkininkai 
dalyvauja struktūroje.

3. Valstybės narės nustato verslo 
plano pateikimo sąlygas ir turinį.

3. Valstybės narės nustato verslo 
plano pateikimo sąlygas ir turinį.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali 
būti derinama su finansinėmis 
priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas, kurios gali būti 
diferencijuojamos laikantis objektyvių 
kriterijų. Parama neturi viršyti didžiausios 
XIaa priede nurodytos sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4a. Parama pagal šį straipsnį gali būti 
skiriama keliomis dalimis.
4b. Valstybės narės užtikrina, kad 
biudžeto asignavimai jauniesiems 
ūkininkams nesumažėtų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Pakeitimas 1109
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
76 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai parama skiriama remiantis 
papildomomis išlaidomis ir prarastomis 
pajamomis pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, 
valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir 
atlikti iš anksto, taikant teisingą, sąžiningą 
ir patikrinamą apskaičiavimo metodą. Tuo 
tikslu įstaiga, kuri yra funkciškai 
nepriklausoma nuo institucijų, atsakingų už 
BŽŪP plano įgyvendinimą, ir turinti 
tinkamos ekspertinės patirties, atlieka 
skaičiavimus arba patvirtina skaičiavimų 
tinkamumą ir tikslumą.

Kai parama skiriama remiantis 
papildomomis išlaidomis ir prarastomis 
pajamomis pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, 
valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir 
atlikti iš anksto, taikant teisingą, sąžiningą 
ir patikrinamą apskaičiavimo metodą. Tuo 
tikslu įstaiga, kuri yra funkciškai 
nepriklausoma nuo institucijų, atsakingų už 
BŽŪP plano įgyvendinimą, ir turinti 
tinkamos ekspertinės patirties, atlieka 
skaičiavimus arba patvirtina skaičiavimų 
tinkamumą ir tikslumą.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodyta 
nepriklausoma įstaiga nustato, kad 
faktinės papildomos išlaidos ir prarastos 
pajamos vykdant įsipareigojimus pagal 
65, 66 ir 67 straipsnius viršija IXaa priede 
nustatytas didžiausias sumas, valstybė 
narė gali viršyti sumas, nustatytas 
faktinėms papildomoms išlaidoms ir 
prarastoms pajamoms kompensuoti.

Or. en
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Pakeitimas 1110
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
86 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86 Mažiausi ir didžiausi finansiniai 
asignavimai

86 Mažiausi ir didžiausi finansiniai 
asignavimai

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama visų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies d, e, f ir j punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų.

Siekiant apskaičiuoti bendrą pirmoje 
pastraipoje nurodytą EŽŪFKP įnašą, 
atsižvelgiama į ne daugiau kaip 40 proc. 
išmokų, skirtų pagal 66 straipsnį.

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

2a. Bent 30 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto viso EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 68, 70, 
71 ir 72 straipsniuose nurodytoms 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
skatinama plėtoti pažangų, atsparų ir 
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įvairų žemės ūkio sektorių, kaip nustatyta 
šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b ir 
c punktuose.

Ne daugiau kaip 4 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, gali būti naudojama 
valstybių narių iniciatyva teikiamos 
techninės paramos veiksmams, 
nurodytiems 112 straipsnyje, finansuoti.

Ne daugiau kaip 4 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, gali būti naudojama 
valstybių narių iniciatyva teikiamos 
techninės paramos veiksmams, 
nurodytiems 112 straipsnyje, finansuoti.

EŽŪFKP įnašas gali būti padidintas iki 
6 % BŽŪP strateginiams planams, pagal 
kuriuos kaimo plėtrai skirta bendra 
Sąjungos paramos suma neviršija 90 mln. 
EUR.

EŽŪFKP įnašas gali būti padidintas iki 
6 % BŽŪP strateginiams planams, pagal 
kuriuos kaimo plėtrai skirta bendra 
Sąjungos paramos suma neviršija 90 mln. 
EUR.

Techninė parama gali būti atlyginama kaip 
finansavimas taikant fiksuotąją normą 
pagal Reglamento (ES/Euratomas 
…/…[naujo Finansinio reglamento] 125 
straipsnio 1 dalies e punktą, laikantis 
tarpinių išmokų skyrimo tvarkos pagal 
Reglamento (ES) [HZR] 30 straipsnį. Ši 
fiksuotoji norma atitinka bendros 
deklaruotų išlaidų sumos dalį procentais, 
nustatytą BŽŪP strateginiame plane 
techninei paramai.

Techninė parama gali būti atlyginama kaip 
finansavimas taikant fiksuotąją normą 
pagal Reglamento (ES/Euratomas 
…/…[naujo Finansinio reglamento] 125 
straipsnio 1 dalies e punktą, laikantis 
tarpinių išmokų skyrimo tvarkos pagal 
Reglamento (ES) [HZR] 30 straipsnį. Ši 
fiksuotoji norma atitinka bendros 
deklaruotų išlaidų sumos dalį procentais, 
nustatytą BŽŪP strateginiame plane 
techninei paramai.

4. Kiekvienai valstybei narei X priede 
nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto tikslo 
„pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse“ įgyvendinimui. Remiantis 
stiprybėmis, silpnybėmis, galimybėmis ir 
grėsmėmis (SSGG) pagrįsta padėties 
analize bei poreikių, į kuriuos būtina 
atsižvelgti, nustatymu, ta suma 
naudojama šių rūšių intervencinėms 
priemonėms:

4. Valstybės narės bent 4 % savo 
strateginiams planams skirto bendro 
įnašo rezervuoja intervencinėms 
priemonėms, kuriomis padedama siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir juos remti“, iš kurių bent 2 % 
VII priede nustatytų sumų rezervuojama 
papildomai pajamų paramai jauniesiems 
ūkininkams, kaip nustatyta 27 straipsnyje.

a) 7 straipsnyje nustatytai papildomai 
pajamų paramai jauniesiems ūkininkams;
b) jaunųjų ūkininkų įsisteigimui, 
kaip nurodyta 69 straipsnyje.

4a. Valstybės narės rezervuoja bent 
65 % VII priede nustatytų sumų bazinei 
pajamų paramai tvarumui didinti ir 
perskirstymo išmokai, kaip numatyta III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 2 
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ir 3 poskirsniuose.
4b. Iš šio straipsnio 4a dalyje nurodytų 
sumų bent 5 % VII priede nurodytos 
sumos rezervuojama 26 straipsnyje 
nurodytai perskirstymo išmokai remti.
4c. Valstybės narės rezervuoja bent 
20 % VII priede nurodytų sumų 28 
straipsnyje minimiems intervenciniams 
veiksmams.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų. Valstybės narės 
gali dalį jų perkelti 82 straipsnio 6 dalyje 
nustatytam didžiausiam asignavimui 
padidinti, jei to asignavimo nepakanka 
intervenciniams veiksmams pagal III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnį 
finansuoti.

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės, kurios pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 4 dalį 
savanoriškai susietajai paramai panaudojo 
daugiau kaip 13 % savo metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos to 
reglamento II priede, gali nuspręsti 
susietajai pajamų paramai panaudoti 
daugiau kaip 10 % VII priede nurodytos 
sumos. Gautas procentinis dydis neturi 
viršyti procentinio dydžio, kurį Komisija 
patvirtino savanoriškai susietajai paramai 
už 2018 paraiškų teikimo metus.

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės, kurios pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 4 dalį 
savanoriškai susietajai paramai panaudojo 
daugiau kaip 13 % savo metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos to 
reglamento II priede, gali nuspręsti 
susietajai pajamų paramai panaudoti 
daugiau kaip 10 % VII priede nurodytos 
sumos. Gautas procentinis dydis neturi 
viršyti procentinio dydžio, kurį Komisija 
patvirtino savanoriškai susietajai paramai 
už 2018 paraiškų teikimo metus.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 10 % , skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 10 % , skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Patvirtintame BŽŪP strateginiame plane 
nurodyta suma, kuri gauta taikant pirmą ir 
antrą pastraipas, yra privaloma.

Patvirtintame BŽŪP strateginiame plane 
nurodyta suma, kuri gauta taikant pirmą ir 
antrą pastraipas, yra privaloma.

6. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui, 

6. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui, 
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didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali 
būti skirta kalendoriniais metais pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 
straipsnį, neturi viršyti pagal 6 dalį BŽŪP 
plane nustatytų sumų.

didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali 
būti skirta kalendoriniais metais pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 
straipsnį, neturi viršyti pagal 5 dalį BŽŪP 
plane nustatytų sumų.

7. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės gali nuspręsti panaudoti 
tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo 
paramai pritraukti ir integruotiesiems 
strateginiams gamtos projektams, kaip 
apibrėžta [LIFE reglamente], plačiau 
taikyti, taip pat finansuoti veiksmus, 
susijusius su tarpvalstybiniu žemės ūkio ir 
kaimo plėtros srityje dirbančių asmenų 
judumu mokymosi tikslais pagal 
[„Erasmus“ reglamentą], daugiausia 
dėmesio skiriant jauniesiems ūkininkams.

7. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės gali nuspręsti panaudoti 
tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo 
paramai pritraukti ir integruotiesiems 
strateginiams gamtos projektams, kaip 
apibrėžta [LIFE reglamente], kai juose 
dalyvauja ūkininkų bendruomenės, 
plačiau taikyti, taip pat finansuoti 
veiksmus, susijusius su tarpvalstybiniu 
žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje 
dirbančių asmenų judumu mokymosi 
tikslais pagal [„Erasmus“ reglamentą], 
daugiausia dėmesio skiriant jauniesiems 
ūkininkams ir kaimo vietovių moterims.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Pakeitimas 1111
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
97 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) paaiškinimas, kaip intervencinės 
priemonės, kuriomis siekiama kiekvieno 6 
straipsnio 1 dalyje nustatyto konkretaus 
tikslo, turėtų padėti siekti 5 straipsnio 
antroje pastraipoje nustatyto 
kompleksinio tikslo;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1112

Pakeitimas 1112
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
97 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) paaiškinimas, kaip intervencinės 
priemonės, kuriomis siekiama kiekvieno 6 
straipsnio 1 dalyje nustatyto konkretaus 
tikslo, prisideda prie tvarkos 
supaprastinimo galutiniams paramos 
gavėjams ir administracinės naštos 
mažinimo.

Or. en
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Pakeitimas 1113
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
98 straipsnio 1 pastraipos b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) bendro indėlio į tvarkos 
supaprastinimą ir reglamentavimo bei 
administracinės naštos galutiniams 
paramos gavėjams mažinimą aprašymas.

Or. en
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Pakeitimas 1114
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
86 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86b straipsnis
Nedarant poveikio 86 straipsnio 4 dalyje 
nurodytiems asignavimams, valstybės 
narės bent 4 % savo strateginiams 
planams skirto bendro įnašo rezervuoja 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
padedama siekti konkretaus tikslo 
„pritraukti ir remti jaunus ūkininkus“.

Or. en


