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14.10.2020 A8-0200/727

Pakeitimas 727
Maria Noichl
S&D 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 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant užtikrinti tikslesnį ir 
patikimesnį išlaidų, skirtų klimato ir 
aplinkos tikslams siekti, sekimą, Komisija 
turėtų atsižvelgti į tvarių finansų ES 
taksonomiją, taip pat Sąjungos klimato 
rodiklių sistemą;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Pakeitimas 728
Maria Noichl
S&D 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 

(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, taikomomis darbo ir 
užimtumo 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, itin 
svarbu, kad valstybės narės imtųsi 
atitinkamų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad darbdavių galimybė gauti 
tiesiogines išmokas priklausytų nuo to, ar 
laikomasi taikomų darbo ir užimtumo 
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su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
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];

sąlygų ir (arba) darbdavio įsipareigojimų, 
susijusių su visomis atitinkamomis 
kolektyvinėmis sutartimis ir nacionaliniu 
ir Europos lygmenimis priimtais 
socialiniais ir darbo teisės aktais, be kita 
ko, užimtumo sąlygų, darbo užmokesčio, 
darbo laiko, sveikatos ir saugos, 
apgyvendinimo, lyčių lygybės, laisvo 
darbuotojų judėjimo, vienodo požiūrio, 
darbuotojų komandiravimo, trečiųjų šalių 
piliečių buvimo sąlygų, darbo per 
laikinojo įdarbinimo įmonę, socialinės 
apsaugos išmanymo ir suderinimo 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 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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14.10.2020 A8-0200/729

Pakeitimas 729
Maria Noichl
S&D 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
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) siekiant užtikrinti ES ekosistemų 
atsparumą ir skatinti biologinę įvairovę, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
skirti išmokas tvariai žemės ūkio ir 
aplinkos apsaugos praktikai, klimato 
kaitos švelninimui ir genetinių išteklių 
pritaikymui, apsaugai ir gerinimui, visų 
pirma taikant tradicinius selekcijos 
metodus;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Pakeitimas 730
Maria Noichl
S&D 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
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55a) Laikydamosi SESV 208 straipsnio, 
Sąjunga ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad, įgyvendinant visas BŽŪP 
intervencines priemones, būtų 
atsižvelgiama į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus ir paisoma 
teisės į maistą bei teisės į vystymąsi; 
valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, 
kad BŽŪP strateginiais planais būtų kuo 
labiau prisidėta prie to, kad būtų laiku 
pasiekti Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarime 
nustatyti tikslai, taip pat Europos žaliojo 
kurso tikslai, Sąjungos įsipareigojimai 
aplinkos apsaugos ir klimato srityse ir 
Europos Parlamento ir Tarybos priimti 
taikomi teisės aktai, pagrįsti strategija 
„nuo lauko iki stalo“ ir Biologinės 
įvairovės strategija;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Pakeitimas 731
Maria Noichl
S&D 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
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Darnus vystymasis

BŽŪP strateginių planų tikslų siekiama 
atsižvelgiant į darnaus vystymosi principą 
ir siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos 
kokybę, kaip nurodyta SESV 11 
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. 
Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant BŽŪP 
konkrečius tikslus būtų skatinama laikytis 
aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo efektyvumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos, 
biologinės įvairovės, atsparumo 
nelaimėms, rizikos mažinimo ir 
prevencijos principų. Intervencinės 
priemonės planuojamos ir taikomos 
laikantis SESV 208 straipsnyje nustatyto 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
principo. Komisija, laikydamasi V 
antraštinės dalies III skyriuje nustatytos 
tvarkos, tikrina, ar esama šio strateginio 
nuoseklumo. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Pakeitimas 732
Maria Noichl
S&D 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
Socialinių sąlygų principas ir taikymo 

sritis
1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia sąlygų 
sistemą, kuria remiantis pagal šios 
antraštės II ir III skyrius mokamų 
tiesioginių išmokų arba pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius mokamų metinių premijų 
gavėjams taikomos administracinės 
nuobaudos, jeigu jie nesilaiko taikomų 
darbo ir užimtumo sąlygų ir (arba) 
darbdavio įsipareigojimų, susijusių su 
visomis atitinkamomis kolektyvinėmis 
sutartimis ir nacionaliniu bei Europos 
lygmenimis priimtais socialiniais ir darbo 
teisės aktais.
2. Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos 
taisyklės dėl veiksmingos ir proporcingos 
administracinių nuobaudų sistemos turi 
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/733

Pakeitimas 733
Maria Noichl
S&D 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
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis

Išmokų sumažinimas

15 straipsnis

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 užimtumu susijusius mokesčius 
bei socialines įmokas, bei

a) 50 proc. su ūkininko deklaruota 
žemės ūkio veikla susijusių darbo 
užmokesčių, įskaitant su užimtumu 
susijusius mokesčius bei socialines įmokas, 
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bei

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 susijusia 
veikla siejamas faktines darbo užmokesčio 
sąnaudas padaugindamos iš atitinkamo 
ūkininko deklaruotų metinių darbo vienetų.

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

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.

3. 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 
atskirų ūkininkų, turinčių valdos 
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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.
3b. Kai valstybė narė pagal 26 straipsnį 
ūkininkams skiria papildomą pajamų 
perskirstymo paramą ir tam reikalui 
panaudoja bent 12 proc. savo IV 
straipsnyje numatyto finansinio 
asignavimo tiesioginėms išmokoms, ji gali 
nuspręsti šio straipsnio netaikyti.

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 A8-0200/734

Pakeitimas 734
Maria Noichl
S&D 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

Procedūriniai reikalavimai
94 straipsnis

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

1. Kiekviena valstybė narė 
organizuoja ir įgyvendina visapusišką 
partnerystę su kompetentingomis 
regioninės ir vietos valdžios institucijomis, 
taip pat kitais partneriais, kad parengtų 
savo BŽŪP strateginius planus taikydamos 
skaidrias procedūras ir remdamosi savo 
institucine ir teisine sistema, atsižvelgiant į 
BŽŪP strateginių planų ypatumus.

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 valdžios institucijos 
visapusiškai 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 kitais partneriais. 
Partnerystėje dalyvauja bent šie partneriai:

a) atitinkamos valdžios institucijos; a) regionų, vietos, miesto ir kitos 
atitinkamos valdžios institucijos;

b) ekonominiai ir socialiniai b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai; visų pirma žemės ūkio 
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partneriai; sektoriaus atstovai, ir įskaitant vietos 
veiklos grupes, susijusias su LEADER 
programomis;

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, ir įstaigos, atsakingos už 
socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Valstybės narės visapusiškai įtraukia tuos 
partnerius į BŽŪP strateginių planų 
rengimą.

3a. Pagal 1 dalį sukurta partnerystė veikia 
pagal daugiapakopio valdymo principą ir 
principą „iš apačios į viršų“. Valstybė 
narė 3 dalyje nurodytus partnerius 
įtraukia į BŽŪP strateginių planų 
rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą.
3b. Partnerystės vykdant BŽŪP 
strateginius planus organizavimas ir 
įgyvendinimas mutatis mutandis 
vykdomas pagal Komisijos deleguotąjį 
reglamentą (ES) Nr. 240/2014.
3c. Bent kartą per metus BŽŪP 
strateginių planų įgyvendinimo 
klausimais Komisija konsultuojasi su 
organizacijomis, kurios atstovauja 
partneriams Sąjungos lygmeniu, ir apie 
rezultatus praneša Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

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 ir 
tinkamą bendrosios rinkos veikimą.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/735

Pakeitimas 735
Maria Noichl
S&D 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
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

107 straipsnis

BŽŪP strateginio plano keitimas

107 straipsnis

BŽŪP strateginio plano keitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus, įskaitant, kai 
taikoma, bet kokius regioninių 
intervencinių veiksmų programų 
pakeitimus, laikantis susitarimo su 
regioninėmis vadovaujančiosiomis 
institucijomis.

2. Prašymai iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus turi būti tinkamai 
pagrįsti ir, visų pirma, juose turi būti 
nurodytas tikėtinas plano pakeitimų 
poveikis 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų siekimui. Prie jų 
pridedamas iš dalies pakeistas planas ir, 
prireikus, atnaujinti priedai.

2. Prašymai iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus turi apimti 
paaiškinimą, koks būtų tikėtinas plano 
pakeitimų poveikis 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų konkrečių tikslų siekimui. Prie jų 
pridedamas iš dalies pakeistas planas ir, 
prireikus, atnaujinti priedai.

3. Komisija įvertina pakeitimo 
derėjimą su šiuo reglamentu ir pagal jį 
priimtomis nuostatomis, derėjimą su 
Reglamentu (ES) [HzR] ir jo faktinį indėlį į 
konkrečių tikslų siekimą.

3. Komisija įvertina pakeitimo 
derėjimą su šiuo reglamentu ir pagal jį 
priimtomis nuostatomis, derėjimą su 
Reglamentu (ES) [HzR] ir jo faktinį indėlį į 
konkrečių tikslų siekimą.

4. Komisija patvirtina prašomą BŽŪP 
strateginio plano pakeitimą, jei pateikta 
reikiama informacija ir jei, Komisijos 

4. Komisija patvirtina prašomą BŽŪP 
strateginio plano pakeitimą, jei pateikta 
reikiama informacija ir jei, Komisijos 
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įsitikinimu, iš dalies pakeistas planas dera 
su bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiame reglamente nustatytais reikalavimais, 
pagal jį priimtomis nuostatomis ir 
Reglamentu (ES) [HzR].

įsitikinimu, iš dalies pakeistas planas dera 
su bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiame reglamente nustatytais reikalavimais, 
pagal jį priimtomis nuostatomis ir 
Reglamentu (ES) [HzR].

5. Komisija gali pateikti pastabas per 
30 darbo dienų nuo prašymo iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginį planą pateikimo 
dienos. Valstybė narė pateikia Komisijai 
visą reikiamą papildomą informaciją.

5. Komisija gali pateikti pastabas per 
30 darbo dienų nuo prašymo iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginį planą pateikimo 
dienos. Valstybė narė pateikia Komisijai 
visą reikiamą papildomą informaciją.

6. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą patvirtinamas ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo dienos, kurią 
valstybė narė jį pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta.

6. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą patvirtinamas ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo dienos, kurią 
valstybė narė jį pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta.

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas išimtis, kurias 
Komisija nustato pagal 109 straipsnį.

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas šiame reglamente 
nustatytas išimtis, kurias Komisija nustato 
pagal 109 straipsnį.

8. Kiekvieną BŽŪP strateginio plano 
pakeitimą Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo aktą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

8. Kiekvieną BŽŪP strateginio plano 
pakeitimą Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo aktą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros. 
Apie tai deramai pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

9. Nedarant poveikio 80 straipsnio 
taikymui, BŽŪP strateginių planų 
pakeitimai teisiškai įsigalioja tik patvirtinti 
Komisijos.

9. Nedarant poveikio 80 straipsnio 
taikymui, BŽŪP strateginių planų 
pakeitimai teisiškai įsigalioja tik patvirtinti 
Komisijos ir yra viešai paskelbiami.

10. Vien administracinio ar redakcinio 
pobūdžio taisymai, kurie nedaro poveikio 
politikos ir intervencinių priemonių 
įgyvendinimui, nelaikomi pakeitimo 
prašymu. Valstybės narės informuoja 
Komisiją apie tokius taisymus.

10. Vien administracinio ar redakcinio 
pobūdžio taisymai, kurie nedaro poveikio 
politikos ir intervencinių priemonių 
įgyvendinimui, nelaikomi pakeitimo 
prašymu. Valstybės narės informuoja 
Komisiją apie tokius taisymus.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/736

Pakeitimas 736
Maria Noichl
S&D 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
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110 straipsnis

Vadovaujančioji institucija

110 straipsnis

Vadovaujančioji institucija

1. Valstybės narės paskiria už jų 
BŽŪP strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

1. Valstybės narės paskiria už jų 
BŽŪP strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta atitinkama valdymo ir kontrolės 
sistema, užtikrinanti aiškų 
vadovaujančiosios institucijos ir kitų 
įstaigų funkcijų pasiskirstymą ir atskyrimą. 
Valstybės narės atsako už užtikrinimą, kad 
sistema veiktų veiksmingai visą BŽŪP 
strateginio plano galiojimo laikotarpį.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta atitinkama valdymo ir kontrolės 
sistema, užtikrinanti aiškų 
vadovaujančiosios institucijos ir kitų 
įstaigų funkcijų pasiskirstymą ir atskyrimą. 
Valstybės narės atsako už užtikrinimą, kad 
sistema veiktų veiksmingai visą BŽŪP 
strateginio plano galiojimo laikotarpį.

1a. Valstybės narės taip pat gali nustatyti 
regionines vadovaujančiąsias institucijas, 
kurios įgyvendins ir valdys EŽŪFKP 
lėšomis pagal jų nacionalinių strateginių 
planų programą finansuojamus 
intervencinius veiksmus, kai 
intervenciniai veiksmai vykdomi regiono 
mastu. Tokiu atveju nacionalinė 
vadovaujančioji institucija paskiria 
nacionalinę EŽŪFKP koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrina vienodą Sąjungos 
taisyklių taikymą ir nacionaliniu 
lygmeniu nustatytų strateginių planų 
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elementų nuoseklumą pagal 93 straipsnio 
antrą pastraipą.

2. Vadovaujančioji institucija atsako 
už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą BŽŪP 
strateginio plano administravimą ir 
įgyvendinimą. Ji visų pirma užtikrina, kad:

2. Vadovaujančioji institucija atsako 
už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą BŽŪP 
strateginio plano administravimą ir 
įgyvendinimą ir, kai tinkama, kartu su 
regioninėmis vadovaujančiosiomis 
institucijomis vykdo regionines 
intervencinių veiksmų programas. Jos 
visų pirma užtikrina, kad:

a) būtų tinkama saugi elektroninė 
sistema, skirta įrašyti, laikyti, valdyti ir 
pranešti stebėsenai ir vertinimui 
reikalingus statistinius duomenis apie planą 
ir jo įgyvendinimą, ypač duomenis, 
reikalingus pažangai siekiant nustatytų 
tikslų ir siektinų reikšmių stebėti;

a) būtų tinkama saugi elektroninė 
sistema, skirta įrašyti, laikyti, valdyti ir 
pranešti stebėsenai ir vertinimui 
reikalingus statistinius duomenis apie planą 
ir jo įgyvendinimą, ypač duomenis, 
reikalingus pažangai siekiant nustatytų 
tikslų ir siektinų reikšmių stebėti;

b) paramos gavėjai ir kitos įstaigos, 
dalyvaujančios įgyvendinant intervencines 
priemones:

b) paramos gavėjai ir kitos įstaigos, 
dalyvaujančios įgyvendinant intervencines 
priemones:

i) būtų informuojami apie 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl skirtos 
pagalbos, ir taikytų atskirą apskaitos 
sistemą arba atitinkamą apskaitos kodą 
visiems su veiksmu susijusiems 
sandoriams;

i) būtų informuojami apie 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl skirtos 
pagalbos, ir taikytų atskirą apskaitos 
sistemą arba atitinkamą apskaitos kodą 
visiems su veiksmu susijusiems 
sandoriams;

ii) žinotų apie duomenų teikimo 
vadovaujančiajai institucijai ir produktų bei 
rezultatų registravimo reikalavimus;

ii) žinotų apie duomenų teikimo 
vadovaujančiajai institucijai ir produktų bei 
rezultatų registravimo reikalavimus;

c) atitinkamiems paramos gavėjams, 
prireikus, elektroninėmis priemonėmis 
būtų pateikiamas ūkyje taikytinas teisės 
aktais nustatytų reikalavimų ir būtiniausių 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų sąrašas, sudarytas pagal III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį, taip 
pat aiški ir tiksli susijusi informacija;

c) atitinkamiems paramos gavėjams, 
prireikus, elektroninėmis priemonėmis 
būtų pateikiamas ūkyje taikytinas teisės 
aktais nustatytų reikalavimų ir būtiniausių 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų sąrašas, sudarytas pagal III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį, taip 
pat aiški ir tiksli susijusi informacija;

d) 125 straipsnyje nurodytas ex ante 
vertinimas atitiktų vertinimo ir stebėsenos 
sistemą ir kad jis būtų priimtas ir pateiktas 
Komisijai;

d) 125 straipsnyje nurodytas ex ante 
vertinimas atitiktų vertinimo ir stebėsenos 
sistemą ir kad jis būtų priimtas ir pateiktas 
Komisijai;

e) būtų parengtas 126 straipsnyje 
nurodytas vertinimo planas, tame pačiame 
straipsnyje nurodytas ex post vertinimas 
būtų atliekamas laikantis tame reglamente 

e) būtų parengtas 126 straipsnyje 
nurodytas vertinimo planas, tame pačiame 
straipsnyje nurodytas ex post vertinimas 
būtų atliekamas laikantis tame reglamente 
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nustatytų terminų, būtų užtikrinama tokių 
vertinimų atitiktis stebėsenos ir vertinimo 
sistemai, taip pat kad jie būtų pateikti 111 
straipsnyje nurodytam Stebėsenos 
komitetui ir Komisijai;

nustatytų terminų, būtų užtikrinama tokių 
vertinimų atitiktis stebėsenos ir vertinimo 
sistemai, taip pat kad jie būtų pateikti 111 
straipsnyje nurodytam Stebėsenos 
komitetui ir Komisijai;

f) Stebėsenos komitetui būtų pateikta 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pagal konkrečius jo tikslus ir prioritetus 
stebėsenai būtina informacija ir 
dokumentai;

f) Stebėsenos komitetui būtų pateikta 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pagal konkrečius jo tikslus ir prioritetus 
stebėsenai būtina informacija ir 
dokumentai;

g) būtų parengta metinė rezultatų 
ataskaita, įskaitant suvestines stebėsenos 
duomenų lenteles, ir, pasikonsultavus su 
Stebėsenos komitetu, ji būtų pateikta 
Komisijai;

g) būtų parengta stebėsenos rezultatų 
ataskaita, įskaitant suvestines stebėsenos 
duomenų lenteles, ir, pasikonsultavus su 
Stebėsenos komitetu, ji būtų pateikta 
Komisijai;

h) būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų 
atsižvelgta į Komisijos pastabas dėl 
metinių rezultatų ataskaitų;

h) būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų 
atsižvelgta į Komisijos pastabas dėl 
rezultatų ataskaitų;

i) mokėjimo agentūra, prieš 
suteikdama leidimą skirti išmokas, gautų 
visą būtiną informaciją, pirmiausia apie 
procedūras ir finansuoti atrinktų 
intervencinių priemonių patikrinimus;

i) mokėjimo agentūra, prieš 
suteikdama leidimą skirti išmokas, gautų 
visą būtiną informaciją, pirmiausia apie 
procedūras ir finansuoti atrinktų 
intervencinių priemonių patikrinimus;

j) EŽŪFKP paramos intervencinėms 
priemonėms, išskyrus su plotu ir gyvuliais 
susijusias intervencines priemones, 
finansuoti gavėjai patvirtintų gavę 
finansinę paramą, taip pat patvirtintų, kad 
tinkamai naudoja Sąjungos ženklą, 
laikydamiesi Komisijos pagal 5 dalį 
nustatytų taisyklių;

j) EŽŪFKP paramos intervencinėms 
priemonėms, išskyrus su plotu ir gyvuliais 
susijusias intervencines priemones, 
finansuoti gavėjai patvirtintų gavę 
finansinę paramą, taip pat patvirtintų, kad 
tinkamai naudoja Sąjungos ženklą, 
laikydamiesi Komisijos pagal 5 dalį 
nustatytų taisyklių;

k) BŽŪP strateginis planas būtų 
viešinamas, be kita ko, pasitelkiant 
nacionalinį BŽŪP tinklą, – galimi paramos 
gavėjai, profesinės organizacijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai, lyčių 
lygybę skatinančios įstaigos ir atitinkamos 
nevyriausybinės organizacijos, įskaitant 
aplinkosaugos organizacijas, būtų 
informuojami apie BŽŪP strateginio plano 
siūlomas galimybes ir prieigos prie BŽŪP 
strateginio plano finansavimo taisykles, 
taip pat paramos gavėjai ir visuomenė būtų 
informuojami apie Sąjungos paramą, kuri 
skiriama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal 
BŽŪP strateginį planą.

k) BŽŪP strateginis planas būtų 
viešinamas, be kita ko, pasitelkiant 
nacionalinį BŽŪP tinklą, – galimi paramos 
gavėjai, profesinės organizacijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai, lyčių 
lygybę skatinančios įstaigos ir atitinkamos 
nevyriausybinės organizacijos, įskaitant 
aplinkosaugos organizacijas, būtų 
informuojami apie BŽŪP strateginio plano 
siūlomas galimybes ir prieigos prie BŽŪP 
strateginio plano finansavimo taisykles, 
taip pat paramos gavėjai ir visuomenė būtų 
informuojami apie Sąjungos paramą, kuri 
skiriama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal 
BŽŪP strateginį planą.
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3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną ar daugiau 
tarpinių institucijų, įskaitant vietos valdžios 
institucijas, regioninės plėtros įstaigas ar 
nevyriausybines organizacijas, valdyti ir 
įgyvendinti BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones.

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija arba, kai tinkama, regioninės 
vadovaujančiosios institucijos gali paskirti 
vieną ar daugiau tarpinių institucijų, 
įskaitant vietos valdžios institucijas, 
regioninės plėtros įstaigas ar 
nevyriausybines organizacijas, valdyti ir 
įgyvendinti BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones

4. Jei vadovaujančioji institucija 
perduoda dalį savo užduočių kitai įstaigai, 
vadovaujančioji institucija išlieka visiškai 
atsakinga už tų užduočių efektyvų ir 
tinkamą valdymą bei įgyvendinimą. 
Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
būtų nustatytos tinkamos nuostatos, 
kuriomis būtų sudarytos sąlygos kitai 
įstaigai gauti visus toms užduotims vykdyti 
reikiamus duomenis ir informaciją.

4. Jei vadovaujančioji institucija 
perduoda dalį savo užduočių kitai įstaigai, 
vadovaujančioji institucija išlieka visiškai 
atsakinga už tų užduočių efektyvų ir 
tinkamą valdymą bei įgyvendinimą. 
Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
būtų nustatytos tinkamos nuostatos, 
kuriomis būtų sudarytos sąlygos kitai 
įstaigai gauti visus toms užduotims vykdyti 
reikiamus duomenis ir informaciją.

5. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išsamiomis 
taisyklėmis dėl 2 dalies j ir k punktuose 
nustatytų informavimo, viešinimo ir 
matomumo reikalavimų taikymo.

5. Komisija pagal 138 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
išsamiomis taisyklėmis dėl 2 dalies j ir k 
punktuose nustatytų informavimo, 
viešinimo ir matomumo reikalavimų 
taikymo.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
139 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
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