
AM\1216074LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

14.10.2020 A8-0200/1201

Pakeitimas 1201
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
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami, kai 
nustatomi kiekybiškai išmatuojami veiklos 
tikslai, susiję su konkrečiais tikslais, 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
vertinant pažangą, padarytą siekiant šių 
tikslų ir BŽŪP srityje.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1202

Pakeitimas 1202
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
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II ir III skyrių 
arba metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, bet nesilaikantiems taikytinų 
darbo ir įdarbinimo sąlygų, nustatytų 
atitinkamose kolektyvinėse sutartyse ir 
socialinėje bei darbo teisėje nacionaliniu, 
Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis, bei 
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:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1203

Pakeitimas 1203
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
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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 ir 
XIa priede dėl gyvūnų gerovės išvardytų 
Sąjungos teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų ir žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartų, susijusių 
su šiomis konkrečiomis sritimis:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Pakeitimas 1204
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
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekdamos laikytis TANVR Nr. 2 
ir 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės 
ūkio šaltinių, valstybės narės užtikrina, 
kad gyvulių tankumas ūkyje ir regione 
neviršytų 170 kg azoto vienam hektarui 
ribos, kaip nurodyta toje direktyvoje.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Pakeitimas 1205
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
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Taikytinų darbo ir įdarbinimo sąlygų 

laikymasis ir darbdavių pareigų 
laikymasis

Valstybės narės į savo BŽŪP strateginius 
planus įtraukia administracines 
nuobaudas, kurios turi būti skiriamos 
paramos gavėjams, gaunantiems 
tiesiogines išmokas pagal šios antraštinės 
dalies II ir III skyrių arba metines 
išmokas pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, bet 
nesilaikantiems taikytinų darbo ir 
įdarbinimo sąlygų, nustatytų atitinkamose 
kolektyvinėse sutartyse ir socialinėje bei 
darbo teisėje nacionaliniu, Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis. Ypatingas 
dėmesys skiriamas darbo sąlygoms ir 
informuotumui apie įdarbinimo sąlygas, 
darbo užmokestį, darbo laiką, sveikatą ir 
saugą, lyčių lygybę, laisvą darbuotojų 
judėjimą, vienodą požiūrį, paslaugų 
teikimą ir darbuotojų komandiravimą, 
trečiųjų šalių piliečių buvimo sąlygas, 
apsaugą pasibaigus darbo sutarčiai, 
laikiną darbą, darbuotojų informavimą ir 
konsultavimą, vaikų darbo uždraudimą ir 
jaunų žmonių apsaugą darbe, socialinę 
apsaugą, socialinės apsaugos 
koordinavimą, švietimą ir mokymą. 
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Administracinė nuobauda taip pat 
skiriama paramos gavėjams, jei 
nesilaikoma pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) konvencijų.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1206

Pakeitimas 1206
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
11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b straipsnis
Siekdamos laikytis TANVR Nr. 2 ir 1991 
m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 
91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo 
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, 
valstybės narės užtikrina, kad gyvulių 
tankumas ūkyje ir regione neviršytų 170 
kg azoto vienam hektarui ribos, kaip 
nurodyta toje direktyvoje.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1207

Pakeitimas 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Lara Wolters, Eleonora Evi

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
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Išmokų sumažinimas 15. Išmokų sumažinimas

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

1. Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, valstybės narės 
apriboja iki 60 000 EUR.

a) ne mažiau kaip 25 %, jei skirtina 
suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 
EUR;
b) ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina 
suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 
EUR;
c) ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina 
suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 
EUR;
d) 100 %, jei skirtina suma viršija 
100 000 EUR.
2. 2.

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

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

a) su ūkininko deklaruota žemės ūkio 
veikla susijusius darbo užmokesčius, 
įskaitant su įdarbinimu susijusius 

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

b)  lygiavertes reguliaraus ir 
neapmokamo darbo sąnaudas, susijusias 
su žemės ūkio veikla, kurią vykdo 
atitinkamame ūkyje dirbantys asmenys, 
negaunantys darbo užmokesčio arba 
gaunantys mažesnį atlygį nei paprastai už 
suteiktas paslaugas mokama suma, tačiau 
besinaudojantys ekonominiais ūkio verslo 
rezultatais.
Valstybės narės a ir b punktuose nurodytas 
sumas apskaičiuoja su nacionaliniu ar 
regiono lygmeniu vykdoma žemės ūkio 
veikla susijusius vidutinius standartinius 
darbo užmokesčius padaugindamos iš 
atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių 
darbo vienetų.

Valstybės narės a punkte nurodytas sumas 
apskaičiuoja su nacionaliniu ar regiono 
lygmeniu vykdoma žemės ūkio ir kita 
veikla susijusias faktines darbo 
užmokesčio sąnaudas padaugindamos iš 
atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių 
darbo vienetų.

2 a. Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės 
narės iš tiesioginių išmokų sumos, 
skirtinos ūkininkui pagal šį skyrių 
konkrečiais kalendoriniais metais, atima 
pagal 27 ir 28 gautas sumas.

3. 3.

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

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

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

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

3a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti 1 dalyje nurodytą 
sumažinimą šių juridinių asmenų ar 
grupių lygiu, kai nacionalinėje teisėje 
numatyta, kad atskiri nariai gali prisiimti 
teises ir pareigas, kurios yra panašios į 



AM\1216074LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

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.

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1208

Pakeitimas 1208
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
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria atsietąsias 
tiesiogines išmokas laikydamosi šiame 
skirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP 
strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės skiria atsietąsias 
tiesiogines išmokas veiklą vykdantiems 
ūkininkams laikydamosi šiame skirsnyje 
nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose 
planuose patikslintų sąlygų.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1209

Pakeitimas 1209
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
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir 
atsietąsias tiesiogines išmokas skiria tik 
tikriesiems ūkininkams, kuriems 
priklausantis reikalavimus atitinkantis 
valdos plotas, dėl kurio prašoma atsietųjų 
tiesioginių išmokų, viršija tą ribinį dydį.

Valstybės narės gali nustatyti mažiausią 
tiesioginių išmokų ribinę vertę ir skirti 
tiesiogines išmokas tik tiems veiklą 
vykdantiems ūkininkams, kurių 
gaunamos sumos yra lygios toms vertėms 
arba jas viršija.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1210

Pakeitimas 1210
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
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos ribinį ploto dydį valstybės 
narės siekia užtikrinti, kad atsietosios 
tiesioginės išmokos būtų skiriamos 
tikriesiems ūkininkams tik tuo atveju, jei:

Nustatydamos mažiausią išmokų ribinę 
vertę, valstybės narės siekia užtikrinti, kad 
gaunamos sumos veiksmingai prisidėtų 
prie 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, 
prie kurių prisidedama tiesioginėmis 
išmokomis.
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