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15.10.2020 A8-0200/847

Pakeitimas 847
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL 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
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 orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, demografinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą;

Or. en



AM\1215881LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0200/848

Pakeitimas 848
Chris MacManus
GUE/NGL 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 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) 
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, socialinės politikos ir aplinkos 
apsaugos sričių Sąjungos teisės aktus;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/849

Pakeitimas 849
Chris MacManus
GUE/NGL 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 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos žemės ūkio sektoriaus 
padėtį blogina mažos vidutinės pajamos, 
susietos su ilgu darbo laiku; didelė 
nedeklaruojamo darbo dalis ir mažų 
garantijų darbo sąlygos, visų pirma 
migrantams ir sezoniniams darbuotojams 
tiek iš ES, tiek iš trečiųjų šalių; 
apgailėtinos gyvenimo sąlygos ir itin dažni 
nelaimingi atsitikimai bei ligos. Visi šie 
veiksniai kartu sudaro niūrų vaizdą, 
kuriame darbininkai tampa menkai 
apsaugoti nuo plačiai paplitusio 
išnaudojimo. Tokia situacija skatina 
ūkininkams poveikio turintį socialinį 
dempingą ir atitinkamai yra jo 
apsunkinama; BŽŪP yra svarbi 
priemonė, kuri gali padėti kelti šio 
sektoriaus darbo standartus;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/850

Pakeitimas 850
Chris MacManus
GUE/NGL 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
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nors pagal BŽŪP įgyvendinimo 
modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos 
tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių 
rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, taikytinus 
valstybėms narėms, valstybės narės turėtų 
būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą 
pagrindą parengti paramos nuostatas, 
taikomas paramos gavėjams. Imdamosi 
veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės 
narės turėtų laikytis Pagrindinių teisių 
chartijos ir bendrųjų Sąjungos teisės 
principų ir užtikrinti, kad Sąjungos 
paramos teikimo gavėjams teisinė sistema 
būtų pagrįsta jų BŽŪP strateginiais planais 
ir atitiktų šiame reglamente ir 
[Horizontaliajame reglamente] nustatytus 
principus ir reikalavimus;

(13) nors pagal BŽŪP įgyvendinimo 
modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos 
tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių 
rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, taikytinus 
valstybėms narėms, valstybės narės turėtų 
būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą 
pagrindą parengti paramos nuostatas, 
taikomas paramos gavėjams. Imdamosi 
veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės 
narės turėtų laikytis Pagrindinių teisių 
chartijos, Europos socialinių teisių 
ramsčio ir bendrųjų Sąjungos teisės 
principų ir užtikrinti, kad Sąjungos 
paramos teikimo gavėjams teisinė sistema 
būtų pagrįsta jų BŽŪP strateginiais planais 
ir atitiktų šiame reglamente ir 
[Horizontaliajame reglamente] nustatytus 
principus ir reikalavimus;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/851

Pakeitimas 851
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL 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 konstatuojamosios dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 

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, tiek viešojo, 
tiek privačiojo sektoriaus paslaugų 
kūrimą ir palaikymą, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
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; 
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inicijuotas vietos plėtros strategijas; tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/852

Pakeitimas 852
Chris MacManus
GUE/NGL 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, kad būtų atsižvelgiama ir 
į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 39 straipsnyje įtvirtintą BŽŪP 
tikslą, ir į naujuosius šiame reglamente 
nustatytus tikslus, BŽŪP turėtų padėti 
užtikrinti deramą visos žemės ūkiu 
besiverčiančios bendruomenės gyvenimo 
lygį, įskaitant darbininkus ir smulkiuosius 
ūkininkus. Įgyvendinant BŽŪP turėtų 
būti remiama ekonominė ir socialinė 
pažanga bei sanglauda, padedama skatinti 
lyčių lygybę ir prisidedama prie socialinės 
konvergencijos;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/853

Pakeitimas 853
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL 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 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) žemės ūkis gali būti svarbi 
ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo 
varomoji jėga. Tačiau daugelyje šalių šis 
sektorius veikia nepakankamai gerai iš 
dalies dėl to, kad moterys, kurios itin daug 
prisideda prie kaimo ekonomikos, 
susiduria su suvaržymais. Valstybės narės 
turėtų imtis efektyvių veiksmų, siekdamos 
paremti pagrindinį moterų vaidmenį 
vykdant kaimo vietovių plėtrą ir jas 
išsaugant;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/854

Pakeitimas 854
Martin Schirdewan
GUE/NGL 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
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 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, kad būtų patenkinti šie 
poreikiai ir užtikrintos saugios ir 
įperkamos maisto atsargos ateičiai, 
įgyvendinant naująją reformą turėtų būti 
atkreipiamas dėmesys į žemės nuosavybės 
koncentracijos ar vadinamąjį žemės 
grobimo reiškinį; žemė yra mažėjantis ir 
neatsinaujinantis išteklius, taip pat ji yra 
žmogaus teisės į sveiką ir pakankamą 
maistą ir daugelio gyvybiškai svarbių 
ekosisteminių paslaugų pagrindas, todėl 
su ja nereikėtų elgtis kaip su įprasta 
preke; viena vertus, žemei grėsmę kelia 
žemės ūkio paskirties žemės praradimas 
vykdant dirvožemio sandarinimą, miestų 
plėtrą, turizmą, infrastruktūros projektus 
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ir plintant dykumėjimui, kurį sukelia 
klimato kaita, antra vertus – žemės 
nuosavybės koncentracija, kurią vykdo 
didelės žemės ūkio įmonės ir investuotojai 
ne iš žemės ūkio sektoriaus; būtent 
valdžios institucijos turi kontroliuoti 
žemės ūkio paskirties žemės praradimą ir 
jį riboti vykdant tokią veiklą; maži ir 
vidutiniai ūkiai, tiesioginė nuosavybė arba 
tinkamai reguliuojama nuoma, taip pat 
galimybė naudotis bendrąja žeme yra 
geriausias būdas, siekiant užtikrinti 
atsakingą žemės ir tvarios žemėtvarkos 
santykį, taip pat skatinti tapatybę ir 
priklausymo jausmą, tokiomis nuomos 
formomis žmonės skatinami likti kaimo 
vietovėse, jos sudaro sąlygas jiems ten 
dirbti, o tai daro teigiamą poveikį kaimo 
vietovių socialinei ir ekonominei 
infrastruktūrai, aprūpinimui maistu, 
apsirūpinimo maistu savarankiškumui ir 
kaimo gyvenimo būdo išsaugojimui;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/855

Pakeitimas 855
Chris MacManus
GUE/NGL 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 
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, 
taikomomis darbo sąlygomis, nustatytomis 
atitinkamomis kolektyvinėmis darbo 
sutartimis ir socialinės srities bei darbo 
teisės aktais, 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 
pasinaudoti tiesioginėmis išmokomis 
priklausytų nuo to, ar gerbiamos 
individualios ir kolektyvinės darbuotojų 
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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];

darbo teisės, taip pat ar laikomasi taikomų 
darbo ir įdarbinimo sąlygų ir (arba) 
darbdavio įpareigojimų, nustatytų 
atitinkamomis kolektyvinėmis sutartimis, 
taip pat pagal socialinę ir darbo teisę 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, 
kad darbdavių galimybė pasinaudoti 
tiesioginėmis išmokomis priklausytų nuo 
to, ar laikomasi pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) konvencijų. 
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, 
nacionalinių darbo standartų ir ES 
socialinio acquis, visuomenės sveikatos, 
gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir 
gyvūnų gerovės tikslų siekimu. Paramos 
sąlygų sistema turėtų būti svarbi BŽŪP 
aplinkos ir socialinės apsaugos struktūros 
dalis, kaip atskaitos taškas, kuriuo būtų 
remiamasi siekiant įvykdyti didesnio 
užmojo įsipareigojimus aplinkos, 
socialinėje 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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Pakeitimas 856
Manuel Bompard
GUE/NGL 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
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus apima priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės ūkio 
plotų kūrimą, ir gali apimti priemokas, 
skiriamas už ekologinei gamybai skirtų 
žemės plotų išlaikymą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos, 
finansinės paskatos ir prarastos pajamos 
tik dėl tokių įsipareigojimų, kurie viršija 
būtinąjį atitikties lygį pagal privalomus 
standartus ir reikalavimus, nustatytus 
Sąjungos bei nacionalinės teisės aktais, taip 
pat BŽŪP strateginiame plane nustatytas 
paramos sąlygas. Su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susiję įsipareigojimai gali 
būti prisiimami iš anksto nustatytu metiniu 
arba daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
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pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;
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