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14.10.2020 A8-0200/1301

Pakeitimas 1301
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
87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
66 straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

Išbraukta.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1302

Pakeitimas 1302
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
87 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Praėjus trejiems metams po 1 
straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio 
pradžios, Komisija pradeda 
nepriklausomą tyrimą, kad įvertintų, ar 
šiame straipsnyje nustatyti korekciniai 
koeficientai tiksliai atitinka atitinkamų 
intervencinių priemonių indėlį siekiant 
klimato kaitos tikslų. Jei nustatoma, kad 
korekciniai koeficientai yra netikslūs, 
Komisija, atlikdama laikotarpio vidurio 
peržiūrą, peržiūri stebėjimo metodiką ir 
atitinkamai pakoreguoja korekcinius 
koeficientus.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1303

Pakeitimas 1303
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
87 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas metodikomis, 
siekiant stebėti klimato srities ar aplinkos 
tikslų, įskaitant biologinę įvairovę, 
integravimą ir įvertinti tiems tikslams 
numatytas išlaidas.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1304

Pakeitimas 1304
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
90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1305

Pakeitimas 1305
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
90 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1306

Pakeitimas 1306
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
90 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

a) ne daugiau kaip 30 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;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1307

Pakeitimas 1307
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
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu 
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP 
strateginiuose planuose išdėsto 97 
straipsnyje minimą intervencijos strategiją, 
kurioje nurodomos kiekybinės siektinos 
reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 
straipsnyje nurodytiems konkretiems 
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės 
nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato rodiklius.

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu 
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP 
strateginiuose planuose išdėsto 97 
straipsnyje minimą intervencijos strategiją, 
kurioje nurodomos kiekybinės siektinos 
reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 
straipsnyje nurodytiems konkretiems 
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės 
nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato ir poveikio rodiklius.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1308

Pakeitimas 1308
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
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, siekia 
didesnio bendro indėlio į 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nustatytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų įgyvendinimą, palyginti su bendru 
indėliu siekiant Reglamento (ES) 
Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkte nustatyto tikslo 
naudojant EŽŪGF ir EŽŪFKP paramą 
2014–2020 m. laikotarpiu.

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, skiria 
didesnę bendrą biudžeto dalį kiekvieno iš 
6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose 
nustatytų konkrečių su agrarine 
aplinkosauga, klimatu ir gyvūnų gerove 
susijusių tikslų įgyvendinimui, palyginti su 
bendra skirta biudžeto dalimi siekiant 
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 
straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b 
punkte nustatyto tikslo naudojant EŽŪGF 
ir EŽŪFKP paramą 2014–2020 m. 
laikotarpiu. Didesnis bendras indėlis turi 
padėti pasiekti tikslus, nustatytus 
strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
Biologinės įvairovės strategijoje.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1309

Pakeitimas 1309
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
92 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Didesnis užmojis siekiant su 
aplinka ir klimatu susijusių tikslų taip pat 
bus kiekybiškai įvertintas lyginant 
naujausias turimas I priede nustatytų 
poveikio rodiklių vertes ir tikslines šių 
rodiklių vertes, kurias valstybės narės 
siekia pasiekti ne vėliau kaip 2027 m. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, 
kad Europos Sąjungos lygmeniu būtų 
pasiekti šie tikslai:
a) 30 % sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
susijusį su žemės ūkio sektoriumi ir jo 
žemės naudojimu, palyginti su 2005 m., 
pagal I priedo I.10 punktą;
b) 50 % sumažinti prarandamą 
maistinių medžiagų kiekį pagal I priedo 
I.15 punktą, palyginti su paskutiniais 
metais, apie kuriuos turima duomenų;
c) pasiekti, kad 10 % naudojamo 
žemės ūkio paskirties ploto užimtų didelės 
biologinės įvairovės kraštovaizdžio 
elementai, pagal I priedo I.20 punktą;
d) 50 % sumažinti naudojamą 
antibiotikų kiekį pagal I priedo I.26 
punktą, palyginti su paskutiniais metais, 
apie kuriuos turima duomenų;
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e) 50 % sumažinti pesticidų 
naudojimo keliamą riziką ir poveikį pagal 
I priedo I.27 punktą, palyginti su 
paskutiniais metais, apie kuriuos turima 
duomenų;
f) pasiekti, kad 25 % naudojamo 
žemės ūkio paskirties ploto būtų 
naudojama ekologinio ūkininkavimo 
reikmėms [pagal BŽŪP konteksto rodiklį 
C.32]. Visų pirma, išmokos už BŽŪP 
strateginiuose planuose pagal 28 ir 65 
straipsnius numatytą ūkio pertvarką į 
ekologinį ūkį ir jo išlaikymą turi viršyti 
bendrą visų išmokų, mokėtų ekologinę 
gamybą vykdžiusiems ūkininkams kaimo 
plėtrai skirtomis lėšomis iki 2021 m., 
sumą, apskaičiuotą kaip metinis vidurkis 
taikant pastovias kainas.
1a. Didesnis užmojis siekiant su 
aplinka ir klimatu susijusių tikslų taip pat 
bus kiekybiškai įvertintas lyginant 
naujausias turimas I priede nustatytų 
poveikio rodiklių vertes ir tikslines šių 
rodiklių vertes, kurias valstybės narės 
siekia pasiekti ne vėliau kaip 2027 m. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, 
kad Europos Sąjungos lygmeniu būtų 
pasiekti šie tikslai:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1310

Pakeitimas 1310
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
92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi turima informacija 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose paaiškina, kaip ketina siekti 1 
dalyje nurodyto didesnio bendro indėlio. 
Tas paaiškinimas grindžiamas atitinkama 
informacija, pavyzdžiui, elementais, 
nurodytais 95 straipsnio 1 dalies a–f 
punktuose ir 95 straipsnio 2 dalies b 
punkte.

2. Remdamosi naujausia ir patikima 
turima informacija valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose pagrindžia, 
kaip ketina siekti 1 ir 1a dalyse nurodyto 
didesnio bendro indėlio ir kaip ketina 
pasiekti strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ 
ir Biologinės įvairovės strategijoje 
nustatytus tikslus. Tas pagrindimas 
grindžiamas atitinkama informacija, 
pavyzdžiui, elementais, nurodytais 95 
straipsnio 1 dalies a–f punktuose ir 95 
straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

Or. en


