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14.10.2020 A8-0200/776

Pakeitimas 776
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus ir į rinką orientuotą 
BŽŪP, didinti modernizavimą ir tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą. Be 
to, šia nauja politika turėtų būti 
supaprastinamos sąlygos paramos 
gavėjams ir jiems turi būti užtikrinamos 
deramos pajamos. Kad BŽŪP būtų 
pasiekta šių tikslų, labai svarbu 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje 
programoje išlaikyti tokį patį finansavimo 
lygį, kaip 2014–2020 m. daugiametėje 
finansinėje programoje;
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14.10.2020 A8-0200/777

Pakeitimas 777
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) BŽŪP ir toliau atlieka itin svarbų 
vaidmenį Europos Sąjungos kaimo 
vietovių vystymosi srityje, nuo jos taip pat 
didžiąja dalimi priklauso Bendrijos 
piliečių savarankiškas apsirūpinimas 
maistu. Todėl būtina stengtis sustabdyti 
laipsnišką žemės ūkio veiklos atsisakymą, 
išsaugant tvirtą, pakankamai finansiškai 
aprūpintą BŽŪP, taip siekiant sustabdyti 
gyventojų skaičiaus mažėjimą kaimo 
vietovėse ir toliau tenkinti vartotojų 
poreikius aplinkosaugos, maisto saugos ir 
gyvūnų gerovės srityse. Atsižvelgiant į 
uždavinius, su kuriais susiduria Sąjungos 
gamintojai, reaguodami į naujus 
reglamentavimo reikalavimus ir didesnius 
užmojus aplinkosaugos srityje, kai kartu 
smarkiai svyruoja kainos, o Sąjungos 
sienos plačiau atveriamos importui iš 
trečiųjų šalių, tinkama išlaikyti specialiai 
BŽŪP skirtą biudžetą, atitinkantį bent jau 
2014–2020 m. laikotarpio lygį;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/778

Pakeitimas 778
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus 
kartu apsaugant bendrą BŽŪP pobūdį ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius ir vykdytų 
tarptautinius įsipareigojimus, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Siekiant užtikrinti įvairių darnaus 
vystymosi aspektų pusiausvyrą sykiu 
laikantis lygybės ir teisingumo principų, 
reikėtų reikalauti, kad valstybės narės 
imtųsi veiksmų ir vienu metu siektų visų 
konkrečių tikslų. Atsižvelgiant į šiuos 
konkrečius tikslus turėtų būti suformuluoti 
konkretesni prioritetai pagal bendruosius 
BŽŪP tikslus ir atsižvelgiama į susijusius 
Sąjungos teisės aktus, visų pirma klimato, 
energijos, gyvūnų gerovės ir aplinkos 
apsaugos srityse;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/779

Pakeitimas 779
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio, 
klimato kaitos ir susijusių dažnesnių 
ekstremalių orų reiškinių bei sunkesnių jų 
padarinių, taip pat dėl sanitarinių ir 
fitosanitarinių krizių gali kilti kainų 
nepastovumo rizika ir didėti neigiama įtaka 
pajamoms. Taigi, nors ūkininkai galiausiai 
yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių 
strategijas, reikėtų nustatyti patikimą planą, 
kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos 
valdymas. Šiuo tikslu valstybės narės ir 
ūkininkai gali turėti galimybę remtis 
Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos 
valdymo platforma, skirta pajėgumams 
stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai 
finansinių priemonių investicijoms ir 
galimybių gauti apyvartinio kapitalo, 
naudotis mokymu, žinių perdavimu ir 
konsultacijomis;

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio, 
abipusiškumo sąlygos nebuvimo prekybos 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis, 
klimato kaitos ir susijusių dažnesnių 
ekstremalių orų reiškinių bei sunkesnių jų 
padarinių, taip pat dėl sanitarinių ir 
fitosanitarinių krizių gali kilti kainų 
nepastovumo rizika ir didėti neigiama įtaka 
pajamoms. Todėl, nors ūkininkai galiausiai 
yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių 
strategijas ir savo ūkių atsparumo 
didinimą, reikėtų nustatyti patikimą planą, 
kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos 
valdymas. Šiuo tikslu valstybės narės ir 
ūkininkai gali turėti galimybę remtis 
Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos 
valdymo platforma, skirta pajėgumams 
stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai 
finansinių priemonių investicijoms ir 
galimybių gauti apyvartinio kapitalo, 
naudotis mokymu, žinių perdavimu ir 
konsultacijomis;

Or. en
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Pakeitimas 780
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato 
srities veiksmus ir padėti pasiekti su 
aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos 
tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų 
atitikti didesnį šių tikslų užmojį. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės 
blogėjimo ir klimato kaitos problemas, 
turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 
11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu 
laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų;

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
remti ir gerinti aplinkos apsaugą, 
biologinės ir genetinės įvairovės 
išsaugojimą žemės ūkio sistemoje, taip pat 
klimato srities veiksmus, ir padėti pasiekti 
su aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos 
tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų 
atitikti didesnį šių tikslų užmojį. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės 
blogėjimo ir klimato kaitos problemas, 
turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 
11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu 
laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą, 
aktyvesnį moterų dalyvavimą kaimo 
ekonomikoje ir pažangiųjų kaimų plėtrą 
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ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama 
bioekonomika, žiedinė ekonomika ir 
ekologinis turizmas. Šiomis aplinkybėmis 
finansinės priemonės ir naudojimasis 
„InvestEU“ garantija gali būti ypač svarbūs 
užtikrinant galimybes gauti finansavimą ir 
didinant ūkių ir įmonių augimo pajėgumus. 
Kaimo vietovėse yra užimtumo galimybių 
teisėtai šalyje esantiems trečiųjų šalių 
piliečiams; tai paskatintų jų socialinę ir 
ekonominę integraciją, visų pirma pagal 
bendruomenės inicijuotas vietos plėtros 
strategijas;

visoje Europoje. Kaip pažymima 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“, gerų ekonomikos augimo ir darbo 
perspektyvų kartu išsaugant gamtos 
išteklius kaimo vietovėse gali teikti naujos 
kaimo vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
besiformuojanti bioekonomika, žiedinė 
ekonomika ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/781

Pakeitimas 781
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs, sveiki ir maistingi. Be to, reikėtų 
padėti Sąjungos žemės ūkiui geriau 
reaguoti į naujus su maistu ir sveikata 
susijusius visuomenės poreikius, be kita 
ko, dėl tvarios žemės ūkio produktų 
gamybos, sveikesnės mitybos, maisto 
atliekų ir gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų 
būti toliau skatinama tvari išskirtinių ir 
vertingų savybių turinčių produktų 
gamyba, kartu padedant ūkininkams 
aktyviai derinti savo produkciją prie rinkos 
tendencijų ir vartotojų poreikių;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/782

Pakeitimas 782
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) laikydamosi darbotvarkės iki 
2030 m. įsipareigojimų ir Paryžiaus 
susitarimo, Tarptautinio vystymuisi skirto 
žemės ūkio žinių, mokslo ir technologijų 
vertinimo išvadų, taip pat JT specialiojo 
pranešėjo teisės į maistą klausimais 
rekomendacijų, Sąjunga ir valstybės narės 
turėtų pereiti prie tvarios Europos maisto 
ir žemės ūkio sistemos. Šio perėjimo metu 
reikėtų visų pirma skatinti diversifikuotą, 
tvarią ir atsparią žemės ūkio praktiką, 
kuri padėtų apsaugoti ir gausinti gamtos 
išteklius, stiprinti ekosistemas ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
sušvelninti, pritaikant gyvulininkystės 
praktiką prie ekologiniu požiūriu tinkamų 
pajėgumų, mažinant priklausomybę nuo 
netvarių išteklių, įskaitant iškastinį kurą, 
ir palaipsniui gerinant biologinę įvairovę 
ir dirvožemio kokybę;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/783

Pakeitimas 783
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) nors kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų 
plane skiepijimas laikoma ekonomiškai 
efektyvia visuomeninės sveikatos 
intervencine priemone kovojant su AAM, 
aktyviau skiepyti gyvūnus trukdo palyginti 
su įprastais antibiotikais didesnė 
diagnozės, su antimikrobinėmis 
medžiagomis susijusių alternatyvų ir 
skiepijimo kaina;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/784

Pakeitimas 784
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) siekiant įgyvendinti ne tik BŽŪP 
aplinkos srities tikslus, bet ir patenkinti 
visuomenės poreikius didesnės maisto 
saugos aspektu, turėtų būti remiamas 
labai mažai sunkiųjų metalų savo sudėtyje 
turinčių tręšiamųjų produktų naudojimas;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/785

Pakeitimas 785
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 

(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. Paramos 
gavėjams taip pat reikėtų tinkamai 
kompensuoti už šių standartų 
įgyvendinimą. Taip pat siekiama, kad 
BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
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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];

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];

Or. en


