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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
65 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

65 straipsnis 65 straipsnis

Aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai

Aplinkai naudingi žemės ūkio aplinkos 
tvarumo, klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos priemonių ir kiti 

valdymo įsipareigojimai

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už tvarią agrarinės 
aplinkosaugos praktiką, klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymo prie jos, 
įskaitant gamtinių pavojų rizikos 
valdymas, ir kitus valdymo 
įsipareigojimus, pvz., dėl miškininkystės, 
genetinių išteklių, gyvūnų sveikatos ir jų 
gerovės apsaugos ir gerinimo.

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus.

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus.

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 

3. Valstybės narės skiria su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
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arba vietos poreikius. arba vietos poreikius. Ta parama negali 
viršyti IXaa priede nustatytų didžiausių 
sumų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams, ūkininkų grupėms ir kitiems 
žemės valdytojams, savanoriškai 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
pvz., tinkamai saugoti šlapynes ir organinį 
dirvožemį, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų 
konkrečių tikslų. Pirmenybė gali būti 
teikiama toms programoms, kuriomis 
konkrečiai siekiama gerinti vietos 
aplinkos būklę ir spręsti poreikius, ir 
kuriais atitinkamai padedama siekti XI 
priede išvardytuose teisės aktuose 
nustatytų tikslų.

5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, 
kurie:

5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, 
kurie:

a) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios antraštinės 
dalies I skyriaus 2 skirsnį;

a) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios antraštinės 
dalies I skyriaus 2 skirsnį;

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija atitinkamus būtiniausius 
trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo, gyvūnų gerovės, atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms prevencijos 
reikalavimus ir kitus atitinkamus Sąjungos 
teisėje nustatytus privalomus reikalavimus;

c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;

c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį, arba juos papildo, užtikrinant, 
kad nebūtų dvigubo finansavimo.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. 
Valstybės narės taip pat teikia finansines 
paskatas paramos gavėjams ir, jei būtina, 
jos taip pat gali apmokėti sandorių išlaidas. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
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vienetą. Išmokos skiriamos kasmet. narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už žemės 
ploto hektarą arba kitą nustatytą vienetą, 
priklausomai nuo įsipareigojimo 
pobūdžio. Valstybės narės gali teikti 
metinę paramą viso ūkio programoms, 
kuriomis siekiama holistinio 
ūkininkavimo sistemų pertvarkymo 
siekiant šios dalies tikslų. Išmokos 
skiriamos kasmet.

6 a. Išmokų dydis skiriasi atsižvelgiant į 
kiekvienos praktikos arba visų praktikų 
tvarumo siekį, vadovaujantis 
nediskriminavimo kriterijais, kad būtų 
pasiūlyta veiksminga paskata už 
dalyvavimą. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į žemės ūkio veiklai įtaką 
darančių apribojimų dėl prisiimtų 
įsipareigojimų pobūdį ir skirtingas 
ūkininkavimo sistemas, taip pat gali 
nustatyti skirtingas išmokas.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti savanoriškas kolektyvines 
sistemas ir kelis valdymo įsipareigojimus 
kaip vietos sistemas, ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, be kita ko, 
taikydamos teritorinį požiūrį, kad 
paskatintų ūkininkus ir ūkininkų grupes 
platesniu mastu ir išmatuojamu būdu siekti 
svaraus aplinkos kokybės gerinimo. Jos 
tam skiria visas reikiamas priemones, 
susijusias su konsultacijomis, mokymais 
ir žinių perdavimu, kad padėtų 
ūkininkams pakeisti savo gamybos 
sistemas.

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 

8. Įsipareigojimai paprastai 
prisiimami penkerių–septynerių metų 
laikotarpiui. Tačiau, jei to reikia, kad būtų 
pasiekta arba išlaikyta norima tam tikra 
nauda aplinkai, be kita ko, atsižvelgdamos 
į ilgalaikį miškininkystės pobūdį, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
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nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus 
pereiti prie Reglamente (EB) Nr. 834/2007 
apibrėžtos ekologinio ūkininkavimo, 
integruotosios kenkėjų kontrolės, 
agrarinės miškininkystės sistemų 
apsaugos praktikos ir metodų arba juos 
išlaikyti, ir miškų aplinkosaugos ir klimato 
srities paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą: arba žemės ploto 
hektarą, arba kitą nustatytą vienetą 
priklausomai nuo įsipareigojimo 
pobūdžio.

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos.

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti atitinkamų tiems veiksmams 
atlikti reikalingų žinių ir informacijos ir 
kad tie, kam to reikia, galėtų gauti 
tinkamų mokymų ir galėtų pasinaudoti 
praktinėmis žiniomis, kad 
įsipareigojusiems savo gamybos sistemas 
pakeisti ūkininkams tai būtų lengviau 
padaryti.

11. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 28 
straipsnį.

11. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 28 
straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 1134
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW 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 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86 straipsnis 86 straipsnis

Mažiausi ir didžiausi finansiniai 
asignavimai

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.

2. 2.

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 35 % 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 i punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų.

Siekiant apskaičiuoti visą pirmoje 
pastraipoje nurodytą EŽŪFKP įnašą, 
atsižvelgiama ne daugiau kaip į 40 % 
išmokų, skirtų pagal 66 straipsnį.
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Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

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

3. 3.

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 rezervuoja bent X 
priede nurodytas sumas papildomai 
pajamų paramai jauniesiems ūkininkams, 
kaip nustatyta 27 straipsnyje.
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a) 27 straipsnyje nustatytai papildomai 
pajamų paramai jauniesiems ūkininkams;
b) jaunųjų ūkininkų įsisteigimui, kaip 
nurodyta 69 straipsnyje.

4a. Valstybės narės ne mažiau kaip 60 % 
VII priede nustatytų sumų rezervuoja:
a) III antraštinės dalies II skyriaus 2 
poskirsnyje nurodytai bazinei pajamų 
paramai tvarumui didinti;
b) III antraštinės dalies II skyriaus 2 
skirsnio 3 poskirsnyje nurodytoms 
perskirstymo išmokoms;
c) III antraštinės dalies II skyriaus 2 
skirsnio 1 poskirsnyje nurodytoms 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms;
d) III antraštinės dalies III skyriaus 7 
skirsnyje nurodytoms intervencinių 
priemonių rūšims kituose sektoriuose.
Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, kai 
valstybė narė pasinaudoja 90 straipsnio 1 
dalies pirmos pastraipos a punkte 
numatyta galimybe, iš sumos, rezervuotos 
pagal pirmą pastraipą, ji gali sumažinti 
mažiausią sumą, nustatytą pagal pirmą 
pastraipą, padidintu dydžiu.
4 b. Bent 6 % VII priede nurodytos sumos 
rezervuojama 26 straipsnyje nurodytai 
paramai perskirstymo išmokoms.
4 c. Bent 30 % VII priede nurodyto įnašo, 
skirto 2023–2027 m. laikotarpiui, 
rezervuojama 28 straipsnyje nurodytoms 
klimato, aplinkos ir gyvūnų gerovės 
sistemoms.
Valstybės narės kiekvienais kalendoriniais 
metais gali rezervuoti skirtingas sumas, 
mažesnes arba didesnes už valstybės narės 
pirmame sakinyje nurodytą procentinę 
dalį, jei bendra visų metų suma atitinka tą 
procentinę dalį.
Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, kai 
valstybė narė pasinaudoja 90 straipsnio 1 
dalies pirmos pastraipos a punkte 
numatyta galimybe, iš sumos, rezervuotos 
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pagal 28 straipsnį, ji gali sumažinti 
mažiausią sumą, nustatytą pagal pirmą 
pastraipą, padidintu dydžiu.

5. 5.

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, 
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 

6. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui, 
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 
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plane nustatytų sumų. 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 
veiksmams, susijusiems 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 A8-0200/1135

Pakeitimas 1135
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW 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
87 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87 straipsnis 87 straipsnis

Klimato srities išlaidų stebėjimas Klimato srities išlaidų stebėjimas

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą bendrą 
metodiką.

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama tarptautiniu mastu 
pripažintą bendrą metodiką.

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant 
specialiuosius korekcinius koeficientus, 
kurie nustatomi pagal tai, ar paramos 
indėlis į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą yra didelis ar vidutinis. Šie 
korekciniai koeficientai yra:a) 40 % 
– išlaidoms, susijusioms su bazine pajamų 
parama tvarumui didinti ir papildoma 
pajamų parama, kaip nurodyta III 
antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio 2 
ir 3 poskirsniuose;
b) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
klimatui ir aplinkai naudingomis 
sistemomis, kaip nurodyta III antraštinės 
dalies II skyriaus II skirsnio 4 
poskirsnyje;
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c) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytomis intervencinėmis 
priemonėmis;
d) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
66 straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

2a. Komisija, atlikdama 139a 
straipsnyje nurodytą laikotarpio vidurio 
peržiūrą, parengia moksliškai pagrįstą ir 
tarptautiniu mastu pripažintą bendrą 
išlaidų klimato ir aplinkos tikslams, 
įskaitant biologinę įvairovę, tikslesnio 
stebėjimo metodiką ir įvertina numatomą 
įvairių rūšių intervencinių priemonių 
indėlį.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Pakeitimas 1136
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW 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 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

90 straipsnis 90 straipsnis

Tiesioginėms išmokoms skirtų asignavimų 
ir EŽŪFKP asignavimų lankstumas

Tiesioginėms išmokoms skirtų asignavimų 
ir EŽŪFKP asignavimų lankstumas

1. Savo BŽŪP strateginio plano 
pasiūlyme, nurodytame 106 straipsnio 1 
dalyje, valstybės narės gali nuspręsti:

1. Savo BŽŪP strateginio plano 
pasiūlyme, nurodytame 106 straipsnio 1 
dalyje, valstybės narės gali nuspręsti:

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 12% IV priede 
nurodytų visų tiesioginėms išmokoms 
skirtų valstybės narės asignavimų, 
atskaičius VI priede nurodytas 2023–2026 
kalendorinių metų medvilnei skirtas ir į 
valstybės narės 2024–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimą perkeltas išmokas, 
jei atitinkamai padidintas sumas valstybės 
narės naudoja 65 straipsnyje nurodytoms 
agrarinės aplinkosaugos intervencijoms, 
kurių paramos gavėjai yra ūkininkai, arba

b) ne daugiau kaip 15 % valstybės 
narės 2022–2027 finansinių metų EŽŪFKP 
asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 
2021–2026 kalendorinių metų tiesioginėms 
išmokoms skirtą valstybės narės 
asignavimą.

b) ne daugiau kaip 5 % valstybės 
narės 2024–2027 finansinių metų EŽŪFKP 
asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 
2023–2026 kalendorinių metų tiesioginėms 
išmokoms skirtą valstybės narės 
asignavimą, jeigu atitinkamai padidintos 
sumos skiriamos 28 straipsnyje 
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nustatytiems veiksmams.

Pirmoje pastraipoje nurodyta į EŽŪFKP 
asignavimą perkeltina valstybės narės 
tiesioginėms išmokoms skirto asignavimo 
dalis procentais gali būti padidinta

Nukrypstant nuo ankstesnės pastraipos b 
punkto, valstybės narės, kurių nacionalinė 
vidutinė suma už hektarą yra mažesnė už 
ES vidurkį, gali perkelti iki 12 % 
EŽŪFKP asignavimų į savo tiesioginėms 
išmokoms skirtus asignavimus. Tačiau 
pervedama suma negali būti didesnė nei 
būtina, kad jų nacionalinė vidutinė suma 
už hektarą atitiktų ES vidurkį. Visa ji 
skiriama 28 straipsnyje nurodytoms 
intervencinėms priemonėms.

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;
b) ne daugiau kaip 2 procentiniais 
punktais, jei atitinkamai padidintas lėšas 
valstybės narės naudoja laikydamosi 86 
straipsnio 4 dalies b punkto.

Asignavimai tiesioginėms išmokoms, 
perkelti pagal šio straipsnio 1 dalies a 
punktą, gali būti atimti iš įnašo dalies 
pagal 86 straipsnio 4 dalies a punktą arba 
4 dalies c punktą, arba iš abiejų dalių 
derinio.

2. 1 dalyje nurodytuose sprendimuose 
nustatomas 1 dalyje nurodytas procentinis 
dydis, kuris kiekvienais kalendoriniais 
metais gali skirtis.

2. 1 dalyje nurodytuose sprendimuose 
nustatomas 1 dalyje nurodytas procentinis 
dydis, kuris kiekvienais kalendoriniais 
metais gali skirtis.

3. 2023 m. valstybės narės gali 
peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo 
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks 
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP 
strateginius planus.

3. 2024 m. valstybės narės gali 
peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo 
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks 
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP 
strateginius planus.

Valstybės narės iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytus 
savo sprendimus kartu su savo sprendimu 
dėl 15 straipsnio ir 26 straipsnio taikymo.
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15.10.2020 A8-0200/1137

Pakeitimas 1137
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW 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
107 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

107a straipsnis
BŽŪP strateginių planų peržiūra

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. valstybės narės 
peržiūri savo strateginius planus, 
siekdamos užtikrinti, kad strateginiai 
planai būtų suderinti su taikomais 
Sąjungos klimato ir aplinkos teisės aktais, 
ir pateikia Komisijai prašymus 
atitinkamai iš dalies pakeisti jų 
strateginius planus.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Pakeitimas 1138
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

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
139 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

139a straipsnis
Laikotarpio vidurio peržiūra

1. Iki 2025 m. birželio 30 d. Komisija 
atlieka BŽŪP laikotarpio vidurio peržiūrą 
ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui 
ir Tarybai, kad būtų galima įvertinti, kaip 
valstybės narės taiko naują įgyvendinimo 
modelį, pakoreguoti veiksmų klimato 
srityje stebėjimo korekcinius koeficientus 
pagal 87 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
naują metodiką ir prireikus Komisija 
pateikia pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų.
2. Siekiant užtikrinti, kad valstybių 
narių strateginiai planai būtų suderinti su 
Sąjungos klimato ir aplinkos teisės aktais, 
atliekant 1 dalyje nurodytą laikotarpio 
vidurio peržiūrą atsižvelgiama į 
atitinkamus tuo metu galiojančius teisės 
aktus.

Or. en


