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15.10.2020 A8-0200/806

Pakeitimas 806
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
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 Konkretūs tikslai 6 Konkretūs tikslai

1. Bendrųjų tikslų turi būti siekiama 
įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

1. Bendrųjų tikslų turi būti siekiama 
įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, visų pirma mažinant 
žemės ūkio ir maisto sektoriuose 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, be kita ko, gerinant anglies 
dioksido pašalinimą ir sekvestraciją 
dirvožemyje, laikantis Paryžiaus 
susitarimo;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) prisidėti prie oro ir vandens 
kokybės apsaugos ir gerinimo, mažinant 
naudojamą pesticidų ir antibiotikų kiekį, 
taip pat skatinti tausesnį vandens 
naudojimą ir prisidėti prie dirvožemio 
apsaugos ir gerinimo;

f) padėti apsaugoti biologinę 
įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir 

f) gerinti ekosistemines paslaugas, be 
kita ko, kaimo vietovėse, sustabdyti 
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išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius; biologinės įvairovės, įskaitant 
apdulkintojus, nykimą ir ją didinti; 
prisidėti prie buveinių, didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų, gyvūnų 
rūšių ir kraštovaizdžių apsaugos, 
išsaugojimo ir stiprinimo;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, lyčių lygybę ir vietos bei 
verslo plėtrą kaimo vietovėse, tokiose kaip 
gamtinių kliūčių turintys regionai, 
įskaitant darnios bioekonomikos, žiedinės 
ekonomikos, darnaus žemės ūkio ir miškų 
ūkio sektorius, kad būtų užtikrinta 
socialinė ir teritorinė sanglauda;

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad Sąjungos žemės ūkio 
sektorius labiau atitiktų visuomenės 
poreikius, susijusius su maistu, sveikatos 
priežiūra (įskaitant saugius, maistingus ir 
tvarius maisto produktus), mažų sąnaudų 
ūkininkavimu ir ekologiniu žemės ūkiu, 
maisto atliekų kiekio mažinimu ir 
atsparumo antibakterinėms medžiagoms 
prevencija bei gyvūnų gerovės didinimu.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Pakeitimas 807
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
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, efektyvaus 
išteklių naudojimo, 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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15.10.2020 A8-0200/808

Pakeitimas 808
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
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Atitiktis Paryžiaus susitarimui

1. BŽŪP strateginių planų tikslai 
įgyvendinami laikantis Paryžiaus 
susitarimo ir siekiant susitarime nustatytų 
bendrųjų tikslų ir Sąjungos bei valstybių 
narių nacionaliniu lygmeniu nustatytuose 
įpareigojančiuose veiksmuose apibrėžtų 
įsipareigojimų.
2. BŽŪP siekiama iki 2027 m. Sąjungos 
žemės ūkio ir maisto sektoriuje išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
sumažinti 30 %.
3. Valstybės narės užtikrina, kad jų BŽŪP 
strateginiai planai atitiktų jau patvirtintus 
ilgalaikius nacionalinius tikslus, 
nustatytus XI priede nurodytuose teisės 
aktuose arba nustatytus pagal tuos teisės 
aktus, ir šio straipsnio 2 dalyje nustatytus 
tikslus.
4. Prieš patvirtindama BŽŪP strateginius 
planus, Komisija užtikrina, kad taikant 
visus strateginius planus ir priemones 
drauge būtų galima pasiekti šiame 
straipsnyje nustatytus su klimatu 
susijusius tikslus.
5. Siekiant, kad Sąjungoje ir toliau būtų 
sudaromos vienodos sąlygos, Komisija 
užtikrina, kad kiekvienoje valstybėje 
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narėje būtų nustatyti panašūs 
nacionaliniai su klimatu susiję tikslai ir 
priemonės.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Pakeitimas 809
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
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
BŽŪP pasaulinis aspektas

1. Laikydamosi SESV 208 straipsnio, 
Sąjunga ir valstybės narės užtikrina, kad 
įgyvendinant visas BŽŪP intervencines 
priemones būtų atsižvelgiama į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus ir paisoma 
teisės į maistą bei teisės į vystymąsi.
2. Valstybės narės užtikrina, kad BŽŪP 
strateginiai planai kuo labiau padėtų 
laiku pasiekti Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 
susitarime nustatytus tikslus, visų pirma 
2-ąjį, 10-ąjį, 12-ąjį ir 13-ąjį DVT. Todėl 
BŽŪP intervencinės priemonės turi:
i) padėti plėtoti įvairiapusę ir tvarią žemės 
ūkio ir atsparią agroekologinę praktiką 
tiek Sąjungoje, tiek šalyse partnerėse;
ii) padėti išsaugoti genetinę sėklų, 
auginamų augalų ir ūkinių bei naminių 
gyvūnų ir susijusių laukinių rūšių 
įvairovę Sąjungoje ir šalyse partnerėse;
iii) padėti išnaudoti smulkiųjų ūkininkų ir 
mažų žemės ūkio įmonių potencialą 
Sąjungoje ir šalyse partnerėse, ypatingą 
dėmesį skiriant moterims ūkininkėms, 
čiabuvių tautoms, aktyviai vykdančioms 
žemės ūkio gamybos veiklą, ir ganykline 
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gyvulininkyste užsiimantiems asmenims;
iv) padėti plėtoti vietos maisto sistemas ir 
šalies bei regionų rinkas Sąjungoje ir 
šalyse partnerėse, siekiant kuo labiau 
sumažinti priklausomybę nuo maisto 
importo ir sutrumpinti maisto tiekimo 
grandines;
v) nutraukti prekybos praktiką, kuria 
iškraipoma pasaulinė prekyba žemės ūkio 
rinkose;
vi) visapusiškai integruoti klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemones;
vii) atitikti principą „pirmiausia – 
klimatas, paskui –prekyba“.
3. BŽŪP atitiktis politikos suderinamumui 
vystymosi labui vertinama reguliariai, 
inter alia, naudojant duomenis, gautus 
taikant 119a straipsnyje nustatytą 
stebėsenos mechanizmą. Komisija teikia 
Tarybai ir Europos Parlamentui ataskaitą 
apie vertinimo rezultatus ir Sąjungos 
atsakomąsias politikos priemones.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Pakeitimas 810
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 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Principas ir taikymo sritis 11 Principas ir taikymo sritis

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 
skyrius arba metines išmokas pagal 65, 66 
ir 67 straipsnius, bet nesilaikantiems, kai 
taikytina, 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:

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu ir aplinka, įskaitant 
vandenį, orą, dirvožemį, biologinę 
įvairovę ir ekosistemines paslaugas;

b) visuomenės, gyvūnų ir augalų 
sveikata;

b) visuomenės, gyvūnų ir augalų 
sveikata;

c) gyvūnų gerove. c) gyvūnų gerove.

2. Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos 
taisyklės dėl administracinių nuobaudų turi 
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

2. Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos 
taisyklės dėl veiksmingos ir atgrasomosios 
administracinių nuobaudų sistemos turi 
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 

3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 
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valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

4. Šiame skirsnyje teisės aktu 
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas 
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas 
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu 
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės 
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės 
akto reikalavimų.

4. Šiame skirsnyje teisės aktu 
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas 
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas 
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu 
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės 
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės 
akto reikalavimų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Pakeitimas 811
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
III antraštinės dalies I skyriaus 3 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologinis ūkininkavimas
13a straipsnis
Ekologinis ūkininkavimas
Ekologinis žemės ūkis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2018/8481a, yra 
sertifikuota ūkininkavimo sistema, kuri 
gali būti naudinga siekiant įvairių 
konkrečių BŽŪP tikslų, kurie išvardyti šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į ekologinio ūkininkavimo 
naudą, taip pat į didėjančią paklausą, kuri 
ir toliau viršija gamybos augimą, 
valstybės narės įvertina, kiek paramos 
reikės skirti žemės ūkio paskirties žemei, 
valdomai pagal ekologinio sertifikavimo 
sistemą. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia ekologinio 
sektoriaus gamybos analizę, analizuoja 
tikėtiną paklausą ir jų teikiamas 
galimybes pasiekti BŽŪP tikslus, taip pat 
nustato tikslus, siekdamos padidinti 
ekologiškai valdomų žemės ūkio paskirties 
žemės plotų dalį ir sukurti visą ekologišką 
tiekimo grandinę. Remdamosi šiuo 
vertinimu, valstybės narės apibrėžia 
atitinkamą paramos, kuri reikalinga 
siekiant pereiti prie ekologinio 
ūkininkavimo ir jį išlaikyti ir kuri būtų 
skiriama pagal 65 straipsnyje nurodytas 
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kaimo plėtros priemones arba 28 
straipsnyje nurodytas ekologines sistemas 
arba apjungus abi priemones, dydį ir 
užtikrina, kad numatyti biudžetai atitiktų 
tikėtiną ekologinės gamybos augimo lygį.
_________________
1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/848 dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

Or. en

(III antraštinės dalies I skyriaus 3 a skirsnio (naujas) 13 a straipsnis (naujas))
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15.10.2020 A8-0200/812

Pakeitimas 812
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
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
EŽŪGF išmokos, skirtos pajamų 
paramai, negali būti skiriamos šių 
kategorijų paramos gavėjams:
a) nacionalinio ar regioninio lygio 
politikams ar valstybės tarnautojams, 
kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
atsakingi už BŽŪP subsidijų paskirstymo 
planavimą, valdymą ar priežiūrą;
b) a punkte nurodytų asmenų šeimos 
nariams.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Pakeitimas 813
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 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 Bendrosios taisyklės 17 Bendrosios taisyklės

1. Valstybės narės bazinę pajamų 
paramą tvarumui didinti (toliau – bazinė 
pajamų parama) teikia laikydamosi šiame 
poskirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP 
strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės bazinę pajamų 
paramą tvarumui didinti (toliau – bazinė 
pajamų parama) teikia laikydamosi šiame 
poskirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP 
strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

2. Valstybės narės bazinę pajamų 
paramą skiria kaip metinę atsietąją išmoką 
už reikalavimus atitinkantį hektarą.

2. Valstybės narės bazinę pajamų 
paramą skiria kaip metinę atsietąją išmoką 
už reikalavimus atitinkantį hektarą.

3. Nedarant poveikio 19–24 straipsnių 
taikymui, bazinė pajamų parama skiriama 
už kiekvieną tikrojo ūkininko deklaruotą 
reikalavimus atitinkantį hektarą.

3. Nedarant poveikio 19–24 straipsnių 
taikymui, bazinė pajamų parama skiriama 
už kiekvieną tikrojo ūkininko deklaruotą 
reikalavimus atitinkantį hektarą.

3a. Pagal šį poskirsnį skiriama 
parama jokiomis aplinkybėmis negali būti 
panaudota gamybos sistemoms, kurios 
daro neigiamą poveikį aplinkai ar 
trečiosioms šalims arba neatitinka XI 
priede nurodytų teisės aktų.
3b. Pagal šį poskirsnį skiriama 
parama negali būti naudojama 
koncentruoto gyvūnų šėrimo veiklai 
finansuoti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Pakeitimas 814
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
22 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) a ir b punktuose nurodytais 
atvejais valstybės narės gali teikti 
pirmenybę moterims, kad būtų pasiektas 6 
straipsnio 1 dalies h punkte nurodytas 
tikslas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Pakeitimas 815
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
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu valstybė narė savo BŽŪP 
strateginiame plane siūlo savanorišką 
susietąją paramą, kaip numatyta 106 
straipsnyje, Komisija užtikrina, kad:
a) parama atitiktų principą „nepakenk“;
b) būtų akivaizdus aplinkosaugos ar 
socialinis poreikis arba nauda, pagrįsti 
empiriniais, kiekybiniais ir 
nepriklausomai patikrinamais įrodymais;
c) parama būtų naudojama Sąjungos 
aprūpinimo maistu poreikiams tenkinti ir 
ja nebūtų iškreipiamos vidaus ar 
tarptautinės rinkos;
d) suteikiant susietąją pajamų paramą 
nebūtų sudaromos sąlygos padariniams 
prekybos srityje, darantiems neigiamą 
poveikį žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus investicijoms, gamybai ir 
perdirbimo plėtrai besivystančiose šalyse 
partnerėse;
e) savanoriška susietoji parama nebūtų 
teikiama rinkoms, kurios patiria krizę dėl 
per didelės gamybos arba perteklinės 
pasiūlos;
f) parama gyvulininkystės produkcijai 
būtų teikiama tik esant mažam gyvulių 
tankumui, atsižvelgiant į atitinkamų upių 
baseinų ekologinių galimybių ribas pagal 
Direktyvą 2000/60/EB, ir būtų susijusi su 
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pakankamu pašarų ar ganyklų plotu, 
kuris išlaikomas nenaudojant išorinių 
išteklių.
Įvykdžius a–f punktuose nurodytas 
sąlygas, Komisija gali patvirtinti arba, 
derindama su ta valstybe nare, kaip 
nurodyta šio reglamento 115 ir 116 
straipsniuose, patikslinti tos valstybės 
narės siūlomus kintamuosius.

Or. en


