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15.10.2020 A8-0200/1181

Pakeitimas 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – 
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 

(21)  remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, taikytinomis darbo ir 
įdarbinimo sąlygomis, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – 
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Be to, ypač 
svarbu, kad valstybės narės imtųsi 
reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad darbdavių galimybės gauti tiesiogines 
išmokas priklausytų nuo to, ar paisoma 
taikytinų darbo ir įdarbinimo sąlygų, 
grindžiamų atitinkamomis kolektyvinėmis 
sutartimis ir nacionalinio bei Sąjungos 
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gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

lygmens socialiniais ir darbo įstatymais, 
inter alia, informuotumo apie įdarbinimo 
sąlygas, atlyginimo, darbo laiko, sveikatos 
ir saugos, būsto, lyčių lygybės, laisvo 
darbuotojų judėjimo, vienodo požiūrio, 
darbuotojų komandiravimo, trečiųjų šalių 
piliečių buvimo, laikinojo įdarbinimo 
įmonių darbo, socialinės apsaugos ir 
socialinio draudimo koordinavimo tarp 
valstybių narių srityse. Paramos sąlygų 
sistema siekiama padėti vystyti tvarų 
žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, darbo standartų, visuomenės 
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės tikslų siekimu. 
Paramos sąlygų sistema turėtų būti svarbi 
BŽŪP aplinkos apsaugos ir socialinės 
struktūros dalis, kaip atskaitos taškas, 
kuriuo būtų remiamasi siekiant įvykdyti 
didesnio užmojo įsipareigojimus aplinkos, 
socialinėje ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Pakeitimas 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) reikėtų užtikrinti, kad teikiant 
susietąją pajamų paramą būtų laikomasi 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų. Tai 
visų pirma reikalavimai pagal Europos 
ekonominės bendrijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumą dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT17, taikytini atsižvelgiant į ES 
atskiro bazinio ploto, skirto aliejingųjų 
sėklų augalų auginimui, pokyčius po ES 
sudėties pasikeitimo. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai šiuo tikslu priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais būtų 
nustatytos išsamios tam skirtos taisyklės;

(33) susietoji pajamų parama turėtų 
būti nukreipta Europos apsirūpinimo 
maistu savarankiškumui remti, visu pirma 
kalbant apie ankštinių augalų, su kurių 
deficitu susiduriama Europoje, auginimą;

__________________
17 Europos ekonominės bendrijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumas dėl aliejingųjų sėklų 
pagal GATT (OL L 147, 1993 6 18).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Pakeitimas 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Konvergencijos procesas turi būti visiškai 
užbaigtas per 2021–2027 m. DFP 
laikotarpį, kad būtų laikomasi 2002 m. 
Europos Vadovų Tarybos sprendimo1a ir 
užtikrinta sąžininga konkurencija bei 
valstybių narių lygybė. Šie nacionaliniai 
asignavimai turėtų atitikti tolesnius 
pokyčius laipsniškai didinant asignavimus 
toms valstybėms narėms, kuriose paramos 
už hektarą dydis yra mažiausias. Iki 
programavimo laikotarpio pabaigos turėtų 
būti pasiekta visiška tiesioginių išmokų 
išorės konvergencija. Siekiant atsižvelgti į 
išmokų mažinimo mechanizmą ir jį taikant 
gautų lėšų panaudojimą valstybėje narėje, 
reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs 
finansiniai asignavimai per metus pagal 
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valstybės narės BŽŪP strateginį planą 
galėtų būti didesni už nacionalinį 
asignavimą;

__________________
1a Europos Vadovų Tarybos sprendimas 
dėl pirmininkaujančios valstybės narės 
2020 m. spalio 24–25 d. išvadų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Pakeitimas 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
3 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) koncentruoto gyvūnų šėrimo 
veikla – gyvulininkystės ūkis, kuriame 
gyvūnai veisiami didesniu negu leidžiama 
pagal plotą ir gamtos išteklius ar ūkio 
aplinkos talpą tankiu arba – galvijų ir 
atrajotojų atveju, – kai gyvūnai negali 
ganytis ar ūkis neturi pakankamai pašarų 
plotų hektarų, kad ganyklose ar žolynuose 
būtų galima ganyti gyvulius arba šienauti;

Or. en

Pagrindimas

ENVI 54.
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15.10.2020 A8-0200/1185

Pakeitimas 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą – taip pat ir 
agrarinės miškininkystės sektoriuje.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Pakeitimas 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Kraštovaizdžio 
elementai čia gali būti įtraukiami kaip 
žemės ūkio paskirties žemės komponentai. 
Terminus „ariamoji žemė“, „daugiamečiai 
pasėliai“ ir „daugiametis žolynas“ 
valstybės narės konkrečiau apibrėžia 
vadovaudamosi šiomis bendrosiomis 
apibrėžtimis:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Pakeitimas 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928 
22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, ir gali apimti 
pasėlių bei medžių ir (arba) krūmų derinį, 
siekiant sukurti agrarinės miškininkystės 
derinant mišką ir ariamąją žemę sistemą, 
įskaitant pagal Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1257/28 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/29 
39 straipsnį, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 28 straipsnį arba šio 
reglamento 65 straipsnį atidėtus plotus;

__________________ __________________
28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL 
L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL 
L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 
277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 
277, 2005 10 21, p. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1188

Pakeitimas 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei žemės ūkio atsparumą visoje Sąjungoje 
ir taip stiprinti ilgalaikį aprūpinimą maistu, 
užkertant kelią produkcijos pertekliui, kad 
būtų priešinga linkme pakreiptas 
ūkininkų skaičiaus mažėjimo reiškinys;
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Pakeitimas 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į vietos, 
nacionalinę ir Europos rinką bei didinti 
aplinkosauginį tvarumą ir ilgalaikį 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
investicijoms, technologijoms ir 
skaitmeninimui, vadovaujantis žiedinės 
ekonomikos logika;
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Pakeitimas 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje ir plėtoti vietos rinkas, 
pirmiausia vystant trumpas tiekimo 
grandines;
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