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16.10.2020 A8-0200/1166

Pakeitimas 1166
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
66 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

66 Gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys

66 Gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų atitinkamų konkrečių 
tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už gamtines ar kitokias 
vietovei būdingas kliūtis, įskaitant 
kalnuotas vietoves ir salų regionus.

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos veiklą vykdantiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį, ir už vietoves, 
kurios nukentėjo per Kroatijos 
Respublikoje vykusį karą.

2a. 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 
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stiprinimo.
3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis, lyginant 
su vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių.

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis, lyginant 
su vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių.
Išmokų suma gali būti pakoreguota 
atsižvelgiant į tai, kokio sunkumo kliūtys 
daro poveikį įvairių gamybos sistemų 
žemės ūkio veiklai.
Valstybės narės gali nustatyti mažiausią 
išmokų ribinę vertę, kurios nesiekiant 
išmokos neskiriamos.
Skiriant išmokas taip pat, kai taikytina, 
gali būti atsižvelgiama į socialinius ir 
ekonominius bei aplinkos kriterijus.

5. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

5. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Pakeitimas 1167
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
68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 
kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios dėl 
su kiekiu susijusių priežasčių yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu ir išlaikymu, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai 
jos yra suderinamos su Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje nustatytu 
principu arba jei ex ante aplinkos analizė 
rodo, kad grynasis tame vandens baseine 
drėkinimui naudojamo vandens kiekis 
sumažės ir investicijos neturės didelio 
neigiamo poveikio aplinkai.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Pakeitimas 1168
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
69 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69b straipsnis
Skaitmeninių technologijų diegimas

1. Nedarant poveikio šio reglamento 68 
straipsnio taikymui, siekdamos padėti 
siekti 5 straipsnyje nustatyto bendrojo 
kompleksinio tikslo ir 6 straipsnyje 
nustatytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti paramą 
skaitmeninių technologijų diegimui kaimo 
vietovėse.
2. Pagal šio tipo intervencines priemones 
valstybės narės gali skirti paramą 
skaitmeninių technologijų diegimui, kad 
paremtų, inter alia, tikslųjį ūkininkavimą, 
pažangiuosius kaimus, kaimo įmones ir 
IRT infrastruktūrų plėtrą ūkių lygmeniu.
3. Valstybių narių skiriama parama 
skaitmeninių technologijų diegimui turi 
būti ne didesnė kaip 30 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Pakeitimas 1169
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
69 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas

69 Jaunųjų ūkininkų ir naujų 
ūkininkų įsisteigimas, darnaus 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 gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ar jų integracijos į esamas 
ūkio įmones, naujų ūkininkų įsisteigimo 
ir kaimo verslo kūrimo ir plėtros paramą. 
Parama pagal šį straipsnį turėtų būti 
teikiama tik pateikus verslo planą.

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

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią 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 jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

aa) steigtis naujiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies d 
punkte pateiktoje apibrėžtyje nurodytas 
sąlygas;

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, miškininkyste, 
bioekonomika, žiedine ekonomika ir 
kaimo turizmu, arba įvairinti 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 struktūros veikloje.

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 negali viršyti didžiausios 
100 000 EUR sumos ir gali būti derinama 
su finansinėmis priemonėmis.

4a. Parama pagal šį straipsnį gali būti 
skiriama keliomis dalimis.

Or. en



AM\1216069LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

16.10.2020 A8-0200/1170

Pakeitimas 1170
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
71 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71 Bendradarbiavimas 71 Bendradarbiavimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų ar tarpšakines organizacijas ar 
gamintojų grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą, įskaitant tų, kurių 
produktams taikomas Reglamentas (ES) 
Nr. 1151/2012.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai ir kuris padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti ir 
palaikyti esamą bendradarbiavimą, 
kuriame dalyvauja bent du subjektai, iš 
kurių bent vienas užsiima žemės ūkio 
produkcijos veikla, ir kuris padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, 
valstybės narės gali skirti paramą iš 
EŽŪFKP toms vietos veiklos grupėms, 
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kurios įgyvendina vietos plėtros strategiją, 
padedančią siekti konkrečių 6 straipsnyje 
nustatytų tikslų.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas, įskaitant su 
dalyvavimu Sąjungos kokybės sistemoje 
susijusias sertifikavimo išlaidas.

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 
bendradarbiavimo ir įgyvendinamų 
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali 
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 
bendradarbiavimo ir įgyvendinamų 
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali 
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.
Valstybės narės gali skirti paramą, skirtą 
kokybės sistemoms, gamintojų 
organizacijoms ar gamintojų grupėms 
arba kitų formų bendradarbiavimui 
skatinti.

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės. Ši dalis 
netaikoma Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER.

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės. Ši dalis 
netaikoma Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER.

6. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
neremia bendradarbiavimo, kuriame 
dalyvauja tik mokslinių tyrimų įstaigos.

6. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
neremia bendradarbiavimo, kuriame 
dalyvauja tik mokslinių tyrimų įstaigos.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, 
sulaukusiems nacionalinės teisės aktuose 
nustatyto pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, siekiant tikslo skatinti 
kartų kaitą ūkio lygmeniu, valstybės narės 
gali skirti paramą tik ūkininkams, kurie ne 
daugiau kaip per penkerius metus sulauks 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

8. Valstybės narės paramą teikia ne 
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus 
paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir 

8. Valstybės narės paramą teikia ne 
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus 
paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir 
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klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu 
susijusių tikslų.

klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu 
susijusių tikslų.

8a. Vietos veiklos grupės gali prašyti, 
kad kompetentingos mokėjimo agentūros 
sumokėtų avansą, jei tokia galimybė 
numatyta strateginiame plane. Avanso 
suma neviršija 50 % viešosios paramos, 
susijusios su einamosiomis ir aktyvinimo 
išlaidomis.
8b. Parama žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemoms, įskaitant 
informavimo ir rėmimo veiklą, ir pagalba 
gamintojų grupių ir organizacijų 
steigimui turi neviršyti IXb priede 
nustatytos didžiausios sumos.

Or. en



AM\1216069LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

16.10.2020 A8-0200/1171

Pakeitimas 1171
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
72 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72 Keitimasis žiniomis ir 
informavimas

72 Keitimasis žiniomis ir 
informavimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose dėl žemės ūkio, 
miškininkystės, įskaitant agrarinės 
miškininkystės sistemą, aplinkos ir 
klimato apsaugos, kaimo verslo, 
pažangiųjų kaimų ir BŽŪP intervencinių 
priemonių nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti individualaus ir 
kolektyvinio keitimosi žiniomis ir 
informavimo paramą.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės ir 
Sąjunga gali apmokėti kiekvieno susijusio 
veiksmo, kuris padeda siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų ir kuriuo 
skatinama diegti inovacijas, užtikrinti 
prieigą prie mokymo ir konsultacijų, kurti 
planus ir tyrimus, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybės narės gali teikti paramą, 
neviršijančią 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos, valstybės narės gali skirti 
paramą kaip fiksuotąją sumą, kuri neturi 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos, valstybės narės gali skirti 
paramą kaip 200 000 EUR fiksuotąją 
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viršyti 200 000 EUR. sumą.

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 
atokiausiuose regionuose ir kitais 
tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, siekdamos šio reglamento 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, gali 
taikyti didesnę normą arba skirti didesnę 
sumą, nei nustatyta toje dalyje.
5. Jei parama skiriama ūkių 
konsultavimo paslaugų kūrimui, valstybės 
narės užtikrina, kad paramos teikimo laikas 
būtų ribotos trukmės.

5. Jei parama skiriama ūkių 
konsultavimo paslaugų kūrimui, valstybės 
narės užtikrina, kad paramos teikimo laikas 
būtų ribotos trukmės.

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
veiksmai, remiami taikant šios rūšies 
intervencines priemones, būtų grindžiami 
ŽŪŽIS aprašu, pateiktu BŽŪP 
strateginiame plane pagal 102 straipsnio a 
dalies i punktą, ir su juo derėtų.

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
veiksmai, remiami taikant šios rūšies 
intervencines priemones, būtų grindžiami 
ŽŪŽIS aprašu, pateiktu BŽŪP 
strateginiame plane pagal 102 straipsnio a 
dalies i punktą, ir su juo derėtų.

6a. Parama pagal šį straipsnį 
neskiriama tiems instruktavimo arba 
mokymo kursams, kurie yra teisės aktais 
nustatytų įprastinių vidurinio arba 
aukštojo lygmens švietimo programų arba 
sistemų dalis.
6b. Žinių perdavimo ir informavimo 
paslaugas teikiančios įstaigos turi turėti 
tinkamus pajėgumus, t. y. turėti 
kvalifikuotų darbuotojų ir rengti 
mokymus, kad būtų pajėgios atlikti šią 
užduotį.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Pakeitimas 1172
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
72 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72b straipsnis
Priemonės, kuriomis skatinama lyčių 

lygybė kaimo vietovėse
1. Valstybės narės [gali priimti / priima] 
konkrečius veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti didesnę moterų įtrauktį kaimo 
ekonomikoje, taikant intervencinius 
veiksmus pagal dabartinį reglamentą, kad 
būtų padedama siekti 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų tikslų.
2. Valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose skirti paramą 
moterų dalyvavimui remti, inter alia, 
perduodant žinias ir vykdant informavimo 
veiklą, teikiant konsultavimo paslaugas, 
investuojant į fizinį turtą, ūkių ir kaimo 
verslo steigimą ir plėtrą, skaitmeninių 
technologijų diegimą ir 
bendradarbiavimą.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Pakeitimas 1173
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
73 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiksmai neatrenkami, kad jiems 
būtų teikiama parama, jeigu iki paraiškos 
skirti finansavimą pagal BŽŪP strateginį 
planą pateikimo vadovaujančiajai 
institucijai jie buvo fiziškai baigti arba 
visiškai įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar 
atlikti visi su jais susiję mokėjimai.

5. Veiksmai neatrenkami, kad jiems 
būtų teikiama parama, jeigu iki paraiškos 
skirti finansavimą pagal BŽŪP strateginį 
planą pateikimo vadovaujančiajai 
institucijai jie buvo fiziškai baigti arba 
visiškai įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar 
atlikti visi su jais susiję mokėjimai.

Nukrypstant nuo 5 straipsnio nuostatų, 
veiksmai, susiję su ankstyvąja medyno 
sodinukų priežiūra ir jaunų medynų 
priežiūra ekologiniais, apsaugos ir poilsio 
tikslais, gali būti atrenkami paramai tais 
atvejais, kai jie jau yra fiziškai baigti prieš 
pateikiant valdžios institucijai paraišką 
skirti finansavimą.
Nereikalaujama, kad tokie veiksmai 
turėtų skatinamąjį poveikį, taip pat 
nemanoma, kad jie turėtų turėti tokį 
poveikį, jei:
i) pagalbos schemos nuostatose įtvirtinta 
teisė gauti pagalbą pagal objektyvius 
kriterijus ir toliau valstybė narė 
nesprendžia savo nuožiūra; parama 
skiriama tik jei neišnaudotas pagalbos 
schemai skirtas biudžetas;
ii) pagalbos schema buvo priimta ir 
galiojo prieš paramos gavėjui patiriant 
tinkamas finansuoti išlaidas;
iii) pagalbos schema taikoma tik toms 
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vietovėms, kuriose naujas miškas 
įveisiamas laikantis nacionalinės teisės 
aktų ir apie įveisimą pranešta 
kompetentingai institucijai, ir
iv) pagalbos schema apima tik tas 
priemones, kurios grindžiamos miško 
valdymo planu ar lygiaverčiu dokumentu.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Pakeitimas 1174
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
88 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės nustato kiekvienai 
intervencinei priemonei skirtą preliminarų 
finansinį asignavimą. Kiekvienai 
intervencinei priemonei nustatytos 
planuojamos vieneto sumos (nepritaikius 
89 straipsnyje nurodytos pokyčio normos) 
ir planuojamų produktų sandauga turi būti 
lygi šiam preliminariam finansiniam 
asignavimui.

1. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės nustato kiekvienai 
intervencinei priemonei skirtą preliminarų 
finansinį asignavimą kiekvieniems 
metams. Šis preliminarus finansinis 
asignavimas turi būti lygus nustatytos 
planuojamos vieneto sumos (nepritaikius 
89 straipsnyje nurodyto pokyčio) ir 
planuojamų produktų, atitinkančių išmokų 
intervencinei priemonei numatomą lygį 
atitinkamais finansiniais metais, 
sandaugai.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1175

Pakeitimas 1175
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
88 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytos planuojamos 
vieneto sumos turi būti pastoviosios arba 
vidutinės, kaip nustatyta valstybių narių.

Or. en


