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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
XII priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Tikslai Pagrindiniai rodikliai
O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų skaičius

Remti perspektyvias ūkio 
pajamas ir atsparumą visoje 
Sąjungoje siekiant geresnio 
aprūpinimo maistu

R.6 Perskirstymas mažesniems ūkiams. Papildomos 
paramos, teikiamos už reikalavimus atitinkantiems 
ūkiams, kurių dydis mažesnis už vidutinį, 
priklausančio ploto hektarą, procentinė dalis 
(palyginti su vidurkiu)

Labiau orientuotis į rinką ir 
didinti konkurenciją, be kita ko, 
didesnį dėmesį skirti 
moksliniams tyrimams, 
novatoriškiems sprendimams, 
technologijoms bei 
skaitmeninimui ir praktiniam jų 

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkininkų, gaunančių 
paramą investicijoms, skirtą restruktūrizuoti bei 
modernizuoti ir, be kita ko, gerinti išteklių 
naudojimo efektyvumą, dalis
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taikymui

Gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo gerinimas. 
Ūkininkų, dalyvaujančių remiamose gamintojų 
grupėse, gamintojų organizacijose, vietos rinkose, 
trumpose tiekimo grandinėse ir kokybės sistemose, 
dalis

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, plėtoti 
darniąją energetiką

R.14 Anglies dioksido saugojimas dirvožemyje ir 
biomasėje. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti įsipareigojimai mažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį, išlaikyti ir (arba) gerinti anglies dioksido 
saugojimo priemones (daugiamečius žolynus, žemės 
ūkio paskirties žemę durpynuose, miškus ir t. t.), 
dalis

O.13 (Žemės ūkio paskirties žemės) hektarų, dėl 
kurių prisiimti privalomuosius reikalavimus 
viršijantys aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, 
skaičius

Skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, 
tokių kaip vanduo, dirvožemis ir 
oras, valdymą

R.4 Pajamų paramos susiejimas su standartais ir 
gerąja patirtimi. Naudojamų žemės ūkio naudmenų, 
už kurias skiriama pajamų parama ir kurioms 
taikomos paramos skyrimo sąlygos, dalis

Prisidėti prie biologinės 
įvairovės apsaugos, užtikrinti 
geresnį ekosisteminių paslaugų 
teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti valdymo 
įsipareigojimai remti biologinės įvairovės 
išsaugojimą arba atkūrimą, dalis 

Pritraukti jaunuosius ūkininkus 
ir sudaryti palankesnes sąlygas 

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie kuria ūkius 
naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama parama, 
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verslo plėtrai skaičius  

R.31 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas 
kaimo vietovėse. Naujų darbo vietų kūrimas 
įgyvendinant remiamus projektus

Skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą 
kaimo vietovėse, be kita ko, 
bioekonomikos ir darnaus miškų 
ūkio sektoriuose

R.34 Europos kaimo infrastruktūros tinklų kūrimas. 
Kaimo gyventojų, kuriems, naudojantis pagal BŽŪP 
teikiama parama, sudarytos palankesnės sąlygos 
naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, dalis

Užtikrinti, kad ES žemės ūkio 
sektorius geriau reaguotų į 
visuomenės poreikius, susijusius 
su maistu bei sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir 
tvarius maisto produktus), ir 
gyvūnų gerove

O.16 Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos teikiama 
parama gyvūnų gerovės, sveikatos arba didesnio 
biologinio saugumo priemonėms įgyvendinti, 
skaičius

Pakeitimas

Tikslai Pagrindiniai rodikliai
O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų skaičius

Remti perspektyvias ūkio 
pajamas ir atsparumą visoje 
Sąjungoje siekiant geresnio 
aprūpinimo maistu

R.6 Perskirstymas mažesniems ūkiams. Papildomos 
paramos, teikiamos už reikalavimus atitinkantiems 
ūkiams, kurių dydis mažesnis už vidutinį, 
priklausančio ploto hektarą, procentinė dalis 
(palyginti su vidurkiu)

Labiau orientuotis į rinką ir 
didinti konkurenciją, be kita ko, 
didesnį dėmesį skirti 

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkininkų, gaunančių 
paramą investicijoms, skirtą restruktūrizuoti bei 
modernizuoti ir, be kita ko, gerinti išteklių 
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moksliniams tyrimams, 
novatoriškiems sprendimams, 
technologijoms bei 
skaitmeninimui ir praktiniam jų 
taikymui

naudojimo efektyvumą, dalis

Gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo gerinimas. 
Ūkininkų, dalyvaujančių remiamose gamintojų 
grupėse, gamintojų organizacijose, vietos rinkose, 
trumpose tiekimo grandinėse ir kokybės sistemose, 
dalis

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, plėtoti 
darniąją energetiką

R.14 Anglies dioksido saugojimas dirvožemyje ir 
biomasėje. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti įsipareigojimai mažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį, išlaikyti ir (arba) gerinti anglies dioksido 
saugojimo priemones (daugiamečius žolynus, 
daugiamečius pasėlius, žemės ūkio paskirties žemę 
durpynuose, miškus ir t. t.), dalis

O.13 (Žemės ūkio paskirties žemės) hektarų, dėl 
kurių prisiimti privalomuosius reikalavimus 
viršijantys aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, 
skaičius

Skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, 
tokių kaip vanduo, dirvožemis ir 
oras, valdymą

R.4 Pajamų paramos susiejimas su standartais ir 
gerąja patirtimi. Naudojamų žemės ūkio naudmenų, 
už kurias skiriama pajamų parama ir kurioms 
taikomos paramos skyrimo sąlygos, dalis

Prisidėti prie biologinės 
įvairovės apsaugos, užtikrinti 
geresnį ekosisteminių paslaugų 

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti valdymo 
įsipareigojimai remti biologinės įvairovės 
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teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius       

išsaugojimą arba atkūrimą, dalis 

Pritraukti jaunuosius ūkininkus 
ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie kuria ūkius 
naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama parama, 
skaičius  

R.31 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas 
kaimo vietovėse. Naujų darbo vietų kūrimas 
įgyvendinant remiamus projektus

Skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą 
kaimo vietovėse, be kita ko, 
bioekonomikos ir darnaus miškų 
ūkio sektoriuose

R.34 Europos kaimo infrastruktūros tinklų kūrimas. 
Kaimo gyventojų, kuriems, naudojantis pagal BŽŪP 
teikiama parama, sudarytos palankesnės sąlygos 
naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, dalis

Užtikrinti, kad ES žemės ūkio 
sektorius geriau reaguotų į 
visuomenės poreikius, susijusius 
su maistu bei sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir 
tvarius maisto produktus), ir 
gyvūnų gerove

O.16 Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos teikiama 
parama gyvūnų gerovės, sveikatos arba didesnio 
biologinio saugumo priemonėms įgyvendinti, 
skaičius
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