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Peter Jahr
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Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 Išmokų sumažinimas 15 Išmokų sumažinimas

1. Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais ir viršijančią 
60 000 EUR, valstybės narės sumažina 
taip:

1. Valstybės narės sumažina 
tiesioginių išmokų sumą, skirtiną ūkininkui 
pagal šį skyrių konkrečiais kalendoriniais 
metais, kai ta suma viršija 100 000 EUR 
ribą.

a) ne mažiau kaip 5 %, jei skirtina 
suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 
EUR;
b) ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina 
suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 
EUR;
c) ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina 
suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 
EUR;
d) 100 %, jei skirtina suma viršija 
100 000 EUR.
Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės narės iš 
tiesioginių išmokų sumos, skirtinos 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, atima:

Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės narės iš 
tiesioginių išmokų sumos, skirtinos 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, gali atimti:

a) su ūkininko deklaruota žemės ūkio 
veikla susijusius darbo užmokesčius, 
įskaitant su užimtumu susijusius 
mokesčius bei socialines įmokas, ir

a) 50 % su ūkininko deklaruota žemės 
ūkio veikla susijusio darbo užmokesčio, 
įskaitant su įdarbinimu susijusius 
mokesčius bei socialines įmokas, ir

b) lygiavertes reguliaraus ir 
neapmokamo darbo sąnaudas, susijusias 
su žemės ūkio veikla, kurią vykdo 
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atitinkamame ūkyje dirbantys asmenys, 
negaunantys darbo užmokesčio arba 
gaunantys mažesnį atlygį nei paprastai už 
suteiktas paslaugas mokama suma, tačiau 
besinaudojantys ekonominiais ūkio verslo 
rezultatais.

ba) 27 ir 28 straipsniuose nurodytas 
tiesioginės paramos išmokas;

Valstybės narės a ir b punktuose nurodytas 
sumas apskaičiuoja su nacionaliniu ar 
regiono lygmeniu vykdoma žemės ūkio 
veikla susijusius vidutinius standartinius 
darbo užmokesčius padaugindamos iš 
atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių 
darbo vienetų.

Valstybės narės a punkte nurodytas sumas 
apskaičiuoja nacionaliniu ar regiono 
lygmeniu vykdomos žemės ūkio veiklos ir 
susijusios veiklos faktines darbo 
užmokesčio sąnaudas arba ją vykdant 
mokamus vidutinius standartinius darbo 
užmokesčius padaugindamos iš atitinkamo 
ūkininko deklaruotų metinių darbo vienetų. 
Valstybės narės gali naudotis su 
skirtingais ūkių tipais susijusiais 
standartiniais darbo užmokesčio sąnaudų 
rodikliais ar darbo vietų kūrimo 
lyginamaisiais indeksais pagal ūkių tipus.
2a. a) Komisija renka informaciją apie 
visas subsidijas, gautas pagal BŽŪP 
pirmąjį ir antrąjį ramstį, ir apskaičiuoja 
bendrą sumą, kurią fizinis asmuo gauna 
tiesiogiai per tiesiogines išmokas arba 
netiesiogiai kaip juridinių asmenų, kurie 
yra BŽŪP išmokų (tiesioginių išmokų ir 
kaimo plėtros išmokų) gavėjai, tikrasis 
savininkas.
Komisija tikruoju laiku stebi ir sustabdo 
mokėjimus, viršijančius bendrą sumą, 
kurią sudaro:
500 000 EUR, skiriamų pagal pirmąjį 
ramstį tiesioginėms išmokoms;
1 000 000 EUR, skiriamų investicijoms 
pagal antrąjį ramstį;
Jei viršutinė riba viršijama, apie tai 
pranešama Komisijai. Komisija kiekvienu 
konkrečiu atveju vertina, ar tinkamai 
pagrįstais atvejais galima taikyti išimtį. 
Komisija parengia aiškiai apibrėžtus ir 
objektyvius kriterijus, kurie nedelsiant 
paskelbiami kaip gairės valstybių narių 
institucijoms. Šios viršutinės ribos 
neturėtų būti taikomos mokėjimams, 
skirtiems projektams, kurie naudingi 
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plačiajai visuomenei ir kuriuos 
įgyvendina regioninės ir vietos valdžios 
institucijos, savivaldybės ar miestai.
b) Komisija, pritaikydama ir išplėsdama 
ARACHNE sistemą arba kitas tinkamas 
IT priemones, sukuria tikralaikės 
informacijos ir stebėsenos sistemą. 
Valstybės narės, norėdamos gauti lėšų 
pagal šį reglamentą, įpareigojamos 
tikruoju laiku įvesti į šią sistemą visus 
atitinkamus duomenis (pvz., susijusius su 
projektu, mokėjimais, juridiniu asmeniu, 
fiziniu asmeniu, tikraisiais savininkais ir 
t. t.). Komisija naudoja šią tikralaikės 
informacijos ir stebėsenos sistemą, kad 
galėtų tiksliai apžvelgti, kaip paskirstomos 
ES lėšos ir ar jos skiriamos teisingai, ir 
turėtų galimybę atsekti paskirstytus 
finansinius išteklius bei apskaičiuoti 
bendrą jų sumą.

Sumažinus išmokas numatomomis gauti 
lėšomis pirmiausia turi būti finansuojama 
papildoma pajamų perskirstymo parama 
tvarumui didinti, o paskui – kitos prie 
atsietųjų tiesioginių išmokų priskiriamos 
intervencinės priemonės.

Sumažinus išmokas numatomomis gauti 
lėšomis prioriteto tvarka finansuojama 
papildoma pajamų perskirstymo parama 
tvarumui didinti, o paskui – kitos prie 
atsietųjų tiesioginių išmokų priskiriamos 
intervencinės priemonės.

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas 
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti 
IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms 
priemonėms finansuoti. Toks lėšų 
perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP 
strateginio plano finansines lenteles ir 
2023 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 
straipsnį. Tokiam perkėlimui netaikomos 
90 straipsnyje nustatytos didžiausios lėšų 
perkėlimo iš EŽŪGF į EŽŪFKP ribos.

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas 
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti 
IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms 
priemonėms finansuoti. Toks lėšų 
perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP 
strateginio plano finansines lenteles ir 
2024 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 
straipsnį.

3a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti 1 dalyje nurodytą 
sumažinimą šių juridinių asmenų ar 
grupių lygiu, kai nacionalinėje teisėje 
numatyta, kad atskiri nariai gali prisiimti 
teises ir pareigas, kurios yra panašios į 
atskirų ūkininkų, turinčių valdos 
valdytojo statusą, teises ir pareigas, visų 
pirma jų ekonominio, socialinio ir 
mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, 
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kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.
3b. Jei valstybė narė pagal 26 straipsnį 
ūkininkams skiria papildomą pajamų 
perskirstymo paramą ir tam reikalui 
panaudoja bent 12 % savo IV straipsnyje 
numatyto finansinio asignavimo 
tiesioginėms išmokoms, ji gali nuspręsti 
šio straipsnio netaikyti.
3c. Ūkininkams, kurie, kaip nustatyta, 
dirbtinai sukūrė sąlygas, kad išvengtų šio 
straipsnio taikymo poveikio, nesuteikiama 
jokios dėl išmokų mažinimo vengimo 
gautos naudos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis, 
kuriomis nustatomas suderintas 1 dalyje 
nustatyto išmokų sumažinimo 
apskaičiavimo pagrindas, taip siekiant 
užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai 
paskirstytos teisę į jas turintiems paramos 
gavėjams.
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