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15.10.2020 A8-0200/1311

Pakeitimas 1311
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
94 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės viešai skelbia 
BŽŪP strateginius planus ir susijusius 
priedus tiek jų rengimo etapu, tiek juos 
patvirtinus.

Or. en

Pagrindimas

ENVI 143
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15.10.2020 A8-0200/1312

Pakeitimas 1312
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
94 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

94 straipsnis 94 straipsnis

Procedūriniai reikalavimai Procedūriniai reikalavimai

1. Valstybės narės rengia savo BŽŪP 
strateginius planus taikydamos skaidrias 
procedūras ir remdamosi savo institucine ir 
teisine sistema.

1. Valstybės narės rengia savo BŽŪP 
strateginius planus taikydamos skaidrias 
procedūras ir remdamosi savo institucine ir 
teisine sistema.

1a. Valstybės narės viešai skelbia 
BŽŪP strateginius planus ir susijusius 
priedus tiek jų rengimo etapu, tiek juos 
patvirtinus.

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai 
dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu 
susijusias plano nuostatas.

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos visapusiškai ir 
visuotiniu mastu dalyvautų rengiant su 
aplinka ir klimatu susijusias plano 
nuostatas.

3. Kiekviena valstybė narė užmezga 
partnerystę su kompetentingomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis. Partnerystėje dalyvauja bent 
šie partneriai:

3. Kiekviena valstybė narė užmezga 
partnerystę su kompetentingomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis bei visais kitais 
suinteresuotais partneriais. Partnerystėje 
dalyvauja bent šie partneriai:

a) atitinkamos valdžios institucijos; a) atitinkamos valdžios institucijos;

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) ekonominiai, aplinkosaugos ir 
socialiniai partneriai, visų pirma žemės 
ūkio sektoriaus atstovai, įskaitant 
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vietos veiklos grupes;

c) atitinkamos įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei, ir 
įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties, 
pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

c) atitinkamos įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei dėl 
visų 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
išdėstytų tikslų, įskaitant nevyriausybines 
organizacijas, skatinančias aplinkos 
apsaugą, ir atitinkamais atvejais įstaigos, 
atsakingos už visuomenės sveikatos, 
socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Visi pirmos pastraipos b punkte išvardyti 
partneriai atstovaujami proporcingai, taip 
pat užtikrinamas subalansuotas b ir c 
punktuose nurodytų subjektų 
atstovavimas. Valstybės narės visapusiškai 
įtraukia tuos partnerius į BŽŪP strateginių 
planų rengimą, be kita ko, dalyvaudamos 
stebėsenos komitetuose pagal 111 
straipsnį, ir užtikrina, kad visuomenei iš 
anksto būtų sudarytos veiksmingos 
galimybės dalyvauti rengiant BŽŪP 
strateginio plano projektą ir siūlant jo 
pakeitimus, vadovaujantis Orhuso 
konvencija.

4. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą 
BŽŪP strateginių planų koordinavimą, 
atsižvelgdamos į proporcingumo ir 
pasidalijamojo valdymo principus.

4. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą 
BŽŪP strateginių planų koordinavimą, 
atsižvelgdamos į proporcingumo ir 
pasidalijamojo valdymo principus.

4a. Komisija pagal 138 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kad nustatytų elgesio kodeksą, kuris 
padėtų valstybėms narėms organizuoti šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytas partnerystes. 
Elgesio kodekse nustatoma sistema, pagal 
kurią valstybės narės, vadovaudamosi 
savo nacionaline teise ir regionų 
kompetencija, turi įgyvendinti 
partnerystės principą.

Or. en

Pagrindimas

ENVI 143, AGRI 571, 573, 574, 575, 577
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15.10.2020 A8-0200/1313

Pakeitimas 1313
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
95 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pagal Europos žaliąjį kursą 
numatytų pagrindinių žemės ūkio tikslų 
nacionaliniu lygmeniu nustatytos vertės, 
atitinkančios poveikio ir konteksto 
rodiklius I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, 
I.27 ir C.32;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1314

Pakeitimas 1314
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
95 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) elementų, kuriais užtikrinamas 
suderinamumas su Komisijos 
rekomendacijomis, pateiktomis valstybei 
narei pagal strategijos „Nuo ūkio iki 
stalo“ 3 veiksmą siekiant konkrečių 
devynių BŽŪP tikslų, aprašymas;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1315

Pakeitimas 1315
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
95 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Ia priedą dėl poveikio lytims 
vertinimo;

Or. en

Pagrindimas

FEMM komiteto pakeitimas
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15.10.2020 A8-0200/1316

Pakeitimas 1316
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
95 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) VIa priedą dėl gyvūnų gerovės 
sistemų, kaip nurodyta 28a straipsnyje.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1317

Pakeitimas 1317
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
96 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vertinant 6 straipsnio 1 dalies 
i punkte nurodytą konkretų tikslą, 
atsižvelgiama į atitiktį XIa priede 
nurodytiems teisės aktams.

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnio 1 dalies i punkte nurodomas tikslas, susijęs su visuomenės poreikiais, kurių 
vienas – gyvūnų gerovė. XIa priede pateikiamas galiojančių gyvūnų gerovės teisės aktų 
sąrašas.
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15.10.2020 A8-0200/1318

Pakeitimas 1318
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
97 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis 
96 straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. 
Su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato ir 
poveikio rodiklių siektinos reikšmės ir 
susijusios tarpinės reikšmės. Šios siektinos 
reikšmės turi būti pagrindžiamos, remiantis 
96 straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu 
ir atsižvelgiant į Sąjungos lygmens tikslus, 
nustatytus strategijoje „Nuo ūkio iki 
stalo“ ir biologinės įvairovės strategijoje. 
Su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

Or. en

Pagrindimas

ENVI komiteto 148 pakeitimas dėl pridėtinio poveikio
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15.10.2020 A8-0200/1319

Pakeitimas 1319
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
97 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Intervencijos strategijoje taip pat 
nurodomi šie elementai, rodantys 
strategijos nuoseklumą ir su 6 straipsnio 
1 dalyje nurodytais konkrečiais tikslais 
susijusių intervencinių priemonių 
papildomumą:

2. Intervencijos strategijoje taip pat 
nurodomi šie elementai, rodantys 
strategijos nuoseklumą ir su 6 straipsnio 
1 dalyje nurodytais konkrečiais tikslais 
susijusių intervencinių priemonių 
papildomumą, taip pat strategijos 
suderinamumą su ES aplinkos ir klimato 
teisės aktais ir Europos žaliuoju kursu, 
visų pirma su tikslais, nustatytais 
strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
biologinės įvairovės strategijoje:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1320

Pakeitimas 1320
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
97 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip su aplinka ir 
klimatu susiję BŽŪP strateginio plano 
struktūriniai elementai turėtų padėti siekti 
jau patvirtintų ilgalaikių nacionalinių 
siektinų reikšmių, nurodytų XI priede 
išvardytuose teisės aktuose arba pagal tuos 
teisės aktus nustatytų;

b) paaiškinimas, kaip su aplinka ir 
klimatu susiję BŽŪP strateginio plano 
struktūriniai elementai turėtų padėti siekti 
jau patvirtintų ilgalaikių nacionalinių 
siektinų reikšmių, nurodytų XI priede 
išvardytuose teisės aktuose arba pagal tuos 
teisės aktus nustatytų, ir siekti Sąjungos 
tikslų, nustatytų strategijoje „Nuo ūkio iki 
stalo“ ir biologinės įvairovės strategijoje;

Or. en


