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15.10.2020 A8-0200/877

Pakeitimas 877
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
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, sykiu 
mažinant pesticidų ir antibiotikų 
naudojimą vadovaujantis strategija „Nuo 
ūkio iki stalo“, taip pat skatinti tausesnį 
vandens naudojimą ir dirvožemio apsaugą 
bei gerinimą;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/878

Pakeitimas 878
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
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padėti apsaugoti biologinę 
įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir 
išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

f) padėti stabdyti biologinės įvairovės 
nykimą, be kita ko, apsaugant naudingą 
gyvūniją, įskaitant apdulkintojų rūšis, 
aplinkosaugos paslaugas, gamtos 
išsaugojimą ir agrarinę miškininkystę, 
taip pat padedant užtikrinti didesnį 
atsparumą, atkurti ir išsaugoti dirvožemį, 
vandens telkinius, buveines bei 
kraštovaizdžius, ir remti didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemas, remiantis 
Biologinės įvairovės strategija;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/879

Pakeitimas 879
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
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/880

Pakeitimas 880
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
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu ir sveikatos priežiūra, 
užtikrinti saugius, maistingus, aukštos 
kokybės ir tvarius maisto produktus, 
skatinant ekologinį žemės ūkį, nedidelių 
sąnaudų ūkininkavimą, taip pat aplinkos 
tvarumą, atsparumą antimikrobinėms 
medžiagoms, gerinant gyvūnų sveikatą ir 
gerovę bei sprendžiant maisto atliekų 
klausimus, kartu prisidedant prie 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. įgyvendinimo ir laikantis 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/881

Pakeitimas 881
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
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyti konkretūs tikslai 
pasiekiami, jei iki laikotarpio, kuriam 
taikomas šis reglamentas, pabaigos 
padaryta pakankama pažanga siekiant šių 
2030 m. Europos Sąjungos lygmens 
tikslų:
a) 30 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, susijusį su 
žemės ūkio sektoriumi ir jo žemės 
naudojimu, palyginti su 2005 m., pagal 
I priedo I.10 punktą;
b) 50 % sumažinti prarandamą maistinių 
medžiagų kiekį pagal I priedo 
I.15 punktą, palyginti su paskutiniais 
metais, apie kuriuos turima duomenų;
c) pasiekti, kad 10 % naudojamo žemės 
ūkio paskirties ploto užimtų didelės 
biologinės įvairovės kraštovaizdžio 
elementai, pagal I priedo I.20 punktą;
d) 50 % sumažinti naudojamą antibiotikų 
kiekį pagal I priedo I.26 punktą, palyginti 
su paskutiniais metais, apie kuriuos 
turima duomenų;
e) 50 % sumažinti pesticidų keliamą riziką 
ir poveikį pagal I priedo I.27 punktą, 
palyginti su paskutiniais metais, apie 
kuriuos turima duomenų;
f) pasiekti, kad 25 % žemės ūkio 
naudmenų būtų skirta ekologiniam 
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ūkininkavimui [pagal BŽŪP konteksto 
rodiklį C.32].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/882

Pakeitimas 882
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
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
BŽŪP.

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6straipsnio 1 dalyje 
nustatytais tikslais ir naudojami, kai 
nustatomi kiekybiškai išmatuojami veiklos 
tikslai, susiję su konkrečiais tikslais, 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir 
vertinant pažangą, padarytą siekiant 
tikslų ir BŽŪP srityje.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/883

Pakeitimas 883
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
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

2. Komisija atlieka išsamų I priede 
nustatytų produkto, rezultatų ir poveikio 
rodiklių veiksmingumo vertinimą iki 
trečiųjų strateginių planų taikymo metų 
pabaigos.

Po vertinimo Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – prireikus bendrieji 
rodikliai patikslinami atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą politikos įgyvendinimo metu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/884

Pakeitimas 884
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
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija, 
Europos socialinių teisių ramsčiu ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/885

Pakeitimas 885
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
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginių planų tikslų siekiama 
atsižvelgiant į darnaus vystymosi principą 
ir Žaliąjį kursą siekiant 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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15.10.2020 A8-0200/886

Pakeitimas 886
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
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 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 ir 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 
gyvulininkyste užsiimantiems asmenims;
iv) padėti plėtoti vietos maisto sistemas ir 
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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“.
BŽŪP atitiktis politikos suderinamumui 
vystymosi labui vertinamas 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


