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16.10.2020 A8-0200/1156

Pakeitimas 1156
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
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Principas ir taikymo sritis 11 Principas ir taikymo sritis

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines 
išmokas pagal šios antraštinės dalies II 
skyrių arba metines išmokas pagal 65, 66 
ir 67 straipsnius, bet nesilaikantiems 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų III 
priede išvardytų Sąjungos teisės aktais 
nustatytų valdymo reikalavimų ir žemės 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis 
konkrečiomis sritimis:

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, kuri atitinka BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus III priede išvardytus 
Sąjungos teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus ir žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
susijusius su šiomis konkrečiomis sritimis:

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu ir aplinka, įskaitant 
vandens kokybę, dirvožemio apsaugą ir 
biologinę įvairovę;

b) visuomenės, gyvūnų ir augalų 
sveikata;

b) visuomenės, gyvūnų ir augalų 
sveikata;

c) gyvūnų gerove. c) gyvūnų gerove.

2. Į BŽŪP strateginį planą 
įtrauktinos taisyklės dėl administracinių 
nuobaudų turi atitikti Reglamento (ES) 
[HzR] IV antraštinės dalies IV skyriuje 
nustatytus reikalavimus.

2. Reglamento (ES) .../... [HzR] 
IV antraštinės dalies IV skyriuje nustatytos 
taisyklės dėl veiksmingos administracinių 
nuobaudų sistemos taikomos visiems 
paramos gavėjams, gaunantiems 
tiesiogines išmokas pagal šios antraštinės 
dalies II skyrių arba metines išmokas 
pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, kai jie 
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nesilaiko šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
paramos sąlygų.

2a. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas laikinomis 
nukrypti leidžiančiomis nuostatomis dėl 
paramos teikimo sąlygų ligų epidemijų, 
nepalankių klimato reiškinių, katastrofų 
ar gaivalinių nelaimių atveju.

3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 
valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 
valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

4. Šiame skirsnyje teisės aktu 
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas 
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas 
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu 
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės 
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės 
akto reikalavimų.

4. Šiame skirsnyje teisės aktu 
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas 
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas 
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu 
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės 
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės 
akto reikalavimų.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1157

Pakeitimas 1157
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
25 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 Smulkiesiems ūkininkams mokama 
vienkartinė išmoka

25 Smulkiesiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema

Valstybės narės gali skirti valstybių narių 
apibrėžtiems smulkiesiems ūkininkams 
skirti vienkartinę išmoką vietoj tiesioginių 
išmokų pagal šio skyriaus šį ir 3 skirsnius. 
Valstybės narės į BŽŪP strateginį planą 
įtraukia atitinkamą intervencinę priemonę, 
kurią gali pasirinkti ūkininkai.

1. Valstybės narės gali nustatyti 
smulkiesiems ūkininkams, prašantiems 
1 1250 EUR neviršijančios paramos, 
supaprastintą schemą. Pagal minėtą 
schemą galima skirti vienkartinę išmoką 
vietoj tiesioginių išmokų pagal šio skyriaus 
šį ir 3 skirsnius arba išmoką už hektarą, 
kuri gali būti diferencijuojama pagal 
teritorijas, apibrėžtas vadovaujantis 18 
straipsnio 2 dalimi. Valstybės narės į 
BŽŪP strateginį planą įtraukia atitinkamą 
intervencinę priemonę, kurią gali pasirinkti 
ūkininkai.

1) Galima laikyti, kad pagal 
smulkiesiems ūkininkams skirtą 
supaprastintą schemą mokamų išmokų 
gavėjai laikosi šio reglamento III priede 
išdėstytų su geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės standartais 
(GAAB) susijusių 8 ir 9a taisyklių.
2) Ūkininkai, pageidaujantys 
dalyvauti supaprastintoje schemoje, 
vėliausiai iki datos, kurią turi nustatyti 
valstybė narė, turi pateikti paraišką, 
tačiau tai nedaro poveikio galimybei 
valstybėms narėms savo iniciatyva 
automatiškai įtraukti ūkininkus, kurie 
atitinka sąlygas, suteikiant jiems galimybę 
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iki tam tikro termino atsisakyti 
dalyvavimo schemoje.
3) Šioje schemoje dalyvaujantiems 
ūkininkams valstybės narės gali taikyti 
supaprastintas sąlygų vykdymo patikras, 
kaip nustatyta Reglamento (ES) [HzR] 84 
straipsnyje.
4) Valstybės narės gali sukurti 
administracinių išlaidų mažinimo 
taisykles ir paslaugas padėdamos 
smulkiesiems ūkininkams 
bendradarbiauti.
5) Valstybės narės užtikrina, kad joks 
šiame straipsnyje numatytas pranašumas 
nesuteikiamas ūkininkams, jei nustatyta, 
kad jie po 2018 m. birželio 1 d. dirbtinai 
sukūrė sąlygas, dėl kurių gali gauti 
smulkiesiems ūkininkams skirtas išmokas.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Pakeitimas 1158
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
26 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 Papildoma pajamų perskirstymo 
parama tvarumui didinti;

26 Papildoma pajamų perskirstymo 
parama tvarumui didinti;

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) teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

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 užtikrina, kad 
parama būtų teisingai perskirstyta nuo 
didesnių ūkių iki mažesnių ar vidutinių 
ūkių ir teikia pajamų perskirstymo 
paramą metinę atsietąją išmoką skirdamos 
aktyviems ūkininkams, turintiems teisę į 17 
straipsnyje nurodytos bazinės pajamų 
paramos išmoką. Tokia parama gali būti 
teikiama tiek už reikalavimus atitinkantį 
hektarą, tiek aktyviam ūkininkui.

3. Valstybės narės nustato sumą už 
hektarą arba skirtingas sumas už skirtingą 
hektarų skaičių, taip pat didžiausią vienam 
ūkininkui priklausančių hektarų, už kuriuos 
mokama pajamų perskirstymo parama, 
skaičių.

3. Jei valstybės narės nusprendžia 
skirti paramą už reikalavimus atitinkantį 
hektarą, jos nustato tokio dydžio išmoką, 
kuri atitiktų sumą už hektarą arba 
skirtingas sumas už skirtingą hektarų 
skaičių. Jos gali nustatyti skirtingas 
sumas skirtingoms teritorijoms, 
numatytoms pagal 18 straipsnio 2 dalį. 
Jos taip pat gali nustatyti didžiausią 
vienam ūkininkui priklausančių hektarų, už 
kuriuos mokama pajamų perskirstymo 
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parama, skaičių.

3a. Perskirstymo išmokos už hektarą 
suma neviršija 65 proc. bazinės pajamų 
paramos tvarumui didinti, apskaičiuotos 
pagal nacionalinį arba teritorijų vidurkį ir 
padaugintos iš reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.
3b. Jei valstybės narės nusprendžia 
skirti paramą aktyviam ūkininkui, jos turi 
nustatyti tokio dydžio išmoką, kuri atitiktų 
aktyviam ūkininkui skirtą sumą. 
Perskirstymo išmokos aktyviam ūkininkui 
suma neviršija 65 proc. bazinės pajamų 
paramos tvarumui didinti, apskaičiuotos 
pagal nacionalinį arba teritorijų vidurkį ir 
padaugintos iš valstybės narės vidutinio 
vienam aktyviam ūkininkui priklausančių 
hektarų skaičiaus.

4. Suma už hektarą, kurią numatoma 
skirti konkrečiais paraiškų teikimo metais, 
turi neviršyti tų paraiškų teikimo metų 
nacionalinės vidutinės tiesioginių išmokų 
už hektarą sumos.

4. Suma už hektarą, kurią numatoma 
skirti konkrečiais paraiškų teikimo metais, 
turi neviršyti tų paraiškų teikimo metų 
nacionalinės vidutinės tiesioginių išmokų 
už hektarą sumos.

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
jokio pranašumo, numatyto pagal šį 
skyrių, neįgytų tie ūkininkai, kurių 
atžvilgiu nustatyta, kad jie padalijo savo 
valdą siekdami vienintelio tikslo – 
pasinaudoti perskirstymo išmoka. Tai 
taikoma ir ūkininkams, kurių valdos yra 
suformuotos atlikus tą padalijimą.

5. Nacionalinė vidutinė tiesioginių 
išmokų už hektarą suma apibrėžiama kaip 
konkrečiais paraiškų teikimo metais 
tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų IV 
priede, ir visų tais paraiškų teikimo metais 
numatomų skirti bazinės pajamų paramos 
lėšų santykis, išreikštas hektarų skaičiumi.

5. Nacionalinė vidutinė tiesioginių 
išmokų už hektarą suma apibrėžiama kaip 
konkrečiais paraiškų teikimo metais 
tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų IV 
priede, ir visų tais paraiškų teikimo metais 
numatomų skirti bazinės pajamų paramos 
lėšų santykis, išreikštas hektarų skaičiumi.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1159

Pakeitimas 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam 
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau 
kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų 
savo asignavimų, valstybės narės 
papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą 
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, turintiems teisę į 17 
straipsnyje nurodytos bazinės pajamų 
paramos išmoką.

2. Vykdydamos savo pareigas 
pritraukti jaunuosius ūkininkus, 
atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies g 
punkte nustatytą tikslą, ir tam pagal 86 
straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau kaip 4 % 
tiesioginėms išmokoms skirtų savo 
asignavimų, valstybės narės papildomą 
pajamų paramą gali skirti pirmą kartą 
įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, kurie yra valdos valdytojai ir 
turi teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės 
pajamų paramos išmoką.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Pakeitimas 1160
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
27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti paramą jauniesiems 
ūkininkams šių juridinių asmenų ar 
grupių lygmeniu, 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, jeigu jie 
prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Pakeitimas 1161
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
27 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 Papildoma pajamų parama 
jauniesiems ūkininkams

27 Papildoma pajamų parama 
jauniesiems ūkininkams

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams, 
nustatytiems pagal 4 straipsnio 1 dalies d 
punkte išdėstytus kriterijus, teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam 
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau 
kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų 
savo asignavimų, valstybės narės 
papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą 
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, turintiems teisę į 17 
straipsnyje nurodytos bazinės pajamų 
paramos išmoką.

2. Vykdydamos savo pareigas 
pritraukti jaunuosius ūkininkus, 
atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies g 
punkte nustatytą tikslą, ir tam pagal 86 
straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau kaip 2 % 
tiesioginėms išmokoms skirtų savo 
asignavimų, valstybės narės papildomą 
pajamų paramą gali skirti pirmą kartą 
įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, kurie yra valdos valdytojai ir 
turi teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės 
pajamų paramos išmoką.

3. Ši papildoma pajamų parama 
jauniesiems ūkininkams skiriama kaip 
metinė atsietoji išmoka už reikalavimus 
atitinkantį hektarą.

3. Ši papildoma pajamų parama 
jauniesiems ūkininkams skiriama ne 
ilgesniam nei septynerių metų 
laikotarpiui, pradedant nuo prašymo skirti 
išmoką jauniesiems ūkininkams 
pateikimo datos, ir išmokama kaip 
vienkartinė išmoka aktyviam ūkininkui 
arba kaip metinė atsietoji išmoka už 
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reikalavimus atitinkantį hektarą. Tokiu 
atveju ji gali būti apskaičiuojama 
nacionaliniu lygmeniu arba pagal 
teritorijas, nustatytas pagal 18 straipsnio 
2 dalį.
3a. Jaunieji ūkininkai, 
paskutiniaisiais Reglamento (ES) 
Nr. 1307/2013 taikymo metais gavę to 
paties reglamento 50 straipsnyje nurodytą 
paramą, gali gauti šiame straipsnyje 
nurodytą paramą ne ilgesniam nei 
ankstesnėje dalyje nustatytam 
laikotarpiui.
3b. Jei taikytina, išmoka turėtų būti 
skiriama už hektarų skaičių, kuris negali 
būti didesnis kaip vidutinis ūkio dydis 
šalyje arba pagal teritorijas, nustatytas 18 
straipsnio 2 dalyje.
3c. Valstybės narės gali priimti 
specialias nuostatas jauniesiems 
ūkininkams, priklausantiems ūkininkų 
grupėms, gamintojų organizacijoms arba 
kooperatyvams, kad šie ūkininkai, 
prisijungdami prie minėtų subjektų, 
neprarastų pagal šį straipsnį teikiamos 
paramos.
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Pakeitimas 1162
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
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybių narių taikomos 
intervencinės priemonės turi padėti 
sunkumų patiriantiems 30 straipsnyje 
išvardytiems remiamiems sektoriams ir 
atitinkamą gamybą arba konkrečią 
ūkininkavimo veiklą vykdantiems 
subjektams didinti savo konkurencingumą, 
tvarumą arba gerinti kokybę.

2. Valstybių narių taikomos 
intervencinės priemonės turi padėti 
sunkumų patiriantiems 30 straipsnyje 
išvardytiems remiamiems sektoriams ir 
atitinkamą gamybą arba konkrečią 
ūkininkavimo veiklą vykdantiems 
subjektams didinti savo konkurencingumą, 
tvarumą arba gerinti kokybę. 
Nukrypdamos nuo ankstesnio sakinio 
valstybės narės gali skirti paramą 30 
straipsnyje išvardytų baltyminių ir 
ankštinių augalų auginimo veiklą 
vykdantiems subjektams, siekiant didinti 
jų konkurencingumą, tvarumą arba 
gerinti kokybę.
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Pakeitimas 1163
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
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti paramą 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, 
kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.
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Pakeitimas 1164
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
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Valstybėms narėms paskirstoma Sąjungos 
finansinė parama, skirta naudoti 
pripažintų tarpšakinių organizacijų tos 
valstybės narės vaisių ir daržovių 
sektoriuje taikomoms intervencinėms 
priemonėms finansuoti, jeigu:
a) pripažintos tarpšakinės organizacijos 
veikla yra susijusi su dviem ar daugiau 
intervencinių priemonių, kuriomis 
siekiama 421 straipsnio c, d, e, h ir i 
punktuose nurodytų tikslų;
b) valstybė narė savo BŽŪP strateginiame 
plane numato tas intervencines 
priemones, kurias gali įgyvendinti 
pripažinta tarpšakinė organizacija. 2. 
Valstybei narei skiriama Sąjungos 
finansinės paramos suma apskaičiuojama 
pagal bendrą toje valstybėje narėje 
užauginamų vaisių ir daržovių kiekį ir 
sudaro 1/8 % (0,125 %) bendro metinio 
toje valstybėje narėje užauginamų vaisių 
ir daržovių kiekio, vienai valstybei narei 
skiriant ne daugiau kaip 6 mln. EUR per 
metus.
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Pakeitimas 1165
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
64 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64 Kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšys

64 Kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšys

Šiame skyriuje nustatomos šios 
intervencinių priemonių rūšys:

Šiame skyriuje nustatomos šios 
intervencinių priemonių rūšys:

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) agrarinės aplinkosaugos, klimato 
ir kiti valdymo įsipareigojimai

b) gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys;

b) gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys;

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

d) investicijos; d) investicijos;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų, naujų ūkininkų 
įsisteigimas ir tvaraus kaimo verslo 
kūrimas ir vystymas;

ea) moterys kaimo vietovėse;
f) rizikos valdymo priemonės; f) rizikos valdymo priemonės;

g) bendradarbiavimas; g) bendradarbiavimas;

h) keitimasis žiniomis ir 
informavimas.

h) keitimasis žiniomis ir 
informavimas.

ha) skaitmeninių technologijų 
diegimas;
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