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Pakeitimas 990
Gilles Lebreton
ID 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
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų. 
Pažymi, kad PPO taisyklių dėl žemės ūkio 
plėtojimo stoka ir kai kurių jos narių 
apeinamos taisyklės prekybos sankcijų 
tikslais turėtų paskatinti persvarstyti 
pagalbą atsižvelgiant į ūkininkų 
poreikius, o ne į jau pasenusias taisykles;

Or. en
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Pakeitimas 991
Gilles Lebreton
ID 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
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) turi būti atliekami išsamūs tyrimai, 
kad būtų galima geriau kiekybiškai 
įvertinti neigiamą laisvosios prekybos 
sutarčių ir partnerysčių, dėl kurių 
deramasi su trečiosiomis šalimis, poveikį 
Europos žemės ūkiui, siekiant 
kompensuoti nesąžiningos gamintojų 
konkurencijos poveikį su kompensacijas 
susijusiose šalyse ir dažniau naudoti 
atitinkamų susitarimų apsaugos sąlygas. 
Griežtinant ES aplinkosaugos standartus, 
ypač daug dėmesio turi būti skiriama 
trečiųjų šalių, sudariusių prekybos 
susitarimus su ES, šių standartų 
laikymuisi;

Or. en
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Pakeitimas 992
Gilles Lebreton
ID 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 energijos 
ir aplinkos apsaugos sričių Sąjungos teisės 
aktus. Įgyvendinant šiuos naujus 
standartus, kurie brangiai kainuoja 
Europos ūkininkams ir riboja jų 
galimybes, būtina sugriežtinti galiojančius 
teisės aktus, siekiant uždrausti žemės ūkio 
produktų importą iš trečiųjų šalių, kurios 
neatitinka to paties lygio standartų;

Or. en
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Pakeitimas 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID 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
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą. Kadangi galiojančios sistemos 
neužtikrina tinkamų pajamų ūkininkams, 
jas reikia sustiprinti taikant griežtas 
priemones, siekiant kovoti su 
piktnaudžiavimu masinio platinimo 
srityje, sukčiavimu ir nesąžininga trečiųjų 
šalių, neatitinkančių ES standartų, 
konkurencija;

Or. en
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Pakeitimas 994
Gilles Lebreton
ID 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
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, 
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 galėtų geriau apsaugoti savo 
rinkas nuo nesąžiningos trečiųjų šalių, 
kurios neatitinka tų pačių aplinkos, 
sveikatos ir socialinių standartų, 
konkurencijos; jie taip pat turėtų turėti 
galimybę sezoniniu ir deklaratyviu 
pagrindu apsaugoti savo vietinę 
produkciją nuo importo iš trečiųjų šalių 
bei kitų ES šalių;

Or. en
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Pakeitimas 995
Gilles Lebreton
ID 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 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;

Išbraukta.

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 
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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;

Or. en
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Pakeitimas 996
Gilles Lebreton
ID 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. BŽŪP, atsižvelgiant į 
jos biudžeto sumažinimą ir ES prekybos 
politikos spaudimą, nebeturi galimybės 
užtikrinti pelningų kainų Europos 
ūkininkams. Būtina skubiai pasirūpinti 
katastrofišku ES prekybos susitarimų 
poveikiu Europos žemės ūkiui ir 
kompensuoti šį poveikį tiek 
kompensacinėmis, tiek 
protekcionistinėmis priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 997
Gilles Lebreton
ID 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
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartimi dėl žemės ūkio, 
apie tam tikras šiame reglamente 
numatytas intervencinių priemonių rūšis 
turėtų būti toliau pranešama kaip apie 
„žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro arba 
beveik nedaro prekybą iškraipančio 
poveikio ar poveikio gamybai, arba kaip 
apie „mėlynosios dėžės“ paramą pagal 
gamybos ribojimo programas, kuriai 
netaikomi mažinimo įpareigojimai. Nors 
šio reglamento nuostatos dėl tokių 
intervencinių priemonių rūšių jau atitinka 
„žaliosios dėžės“ paramos reikalavimus, 
nustatytus PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priede, arba „mėlynosios dėžės“ paramos 
reikalavimus, nustatytus jos 6 straipsnio 5 
dalyje, reikėtų užtikrinti, kad intervencinės 
priemonės, valstybių narių planuojamos 
savo BŽŪP strateginiuose planuose kaip tų 
rūšių intervencinės priemonės, toliau 
atitiktų šiuos reikalavimus;

(20) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartimi dėl žemės ūkio, 
apie tam tikras šiame reglamente 
numatytas intervencinių priemonių rūšis 
turėtų būti toliau pranešama kaip apie 
„žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro arba 
beveik nedaro prekybą iškraipančio 
poveikio ar poveikio gamybai, arba kaip 
apie „mėlynosios dėžės“ paramą pagal 
gamybos ribojimo programas, kuriai 
netaikomi mažinimo įpareigojimai. Nors 
šio reglamento nuostatos dėl tokių 
intervencinių priemonių rūšių jau atitinka 
„žaliosios dėžės“ paramos reikalavimus, 
nustatytus PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priede, arba „mėlynosios dėžės“ paramos 
reikalavimus, nustatytus jos 6 straipsnio 5 
dalyje, reikėtų užtikrinti, kad intervencinės 
priemonės, valstybių narių planuojamos 
savo BŽŪP strateginiuose planuose kaip tų 
rūšių intervencinės priemonės, toliau 
atitiktų šiuos reikalavimus. PPO taisyklių 
laikymasis plėtojant BŽŪP pagalbą 
nebėra teisinga garantija užtikrinant kai 
kurių jos narių, dalyvaujančių prekybos 
ginčuose, kurie yra platesnio masto nei ši 
reglamentavimo sistema, patekimą į 
rinkas. Ši padėtis, kurią apsunkina 
pažangos trūkumas derybose dėl žemės 
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ūkio, turėtų paskatinti ES ir valstybes 
nares priimti politiką, labiau atitinkančią 
ne tik jos ūkininkų, bet ir vartotojų 
poreikius ir lūkesčius, uždraudžiant 
importą, kuris yra kenksmingiausias 
aplinkai ir išlaikant aukštą aplinkos, 
sveikatos ir socialinių standartų lygį 
valstybėse narėse;

Or. en
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(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 

(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. Šie pagrindiniai 
standartai turėtų būti išaiškinti ir 
supaprastinti, siekiant sumažinti 
administracinę naštą ūkininkams. 
Komisija taip pat turi garantuoti 
valstybėms narėms, kad jie atitiks 
lygiaverčio lygio standartus prekybos 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis, net 
jei šie susitarimai jau galioja. Jei šis 
tikslas nebus pasiektas, atitinkamas 
susitarimas turės būti persvarstytas arba 
nutrauktas;
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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
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(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės 
įvairovės apsaugos bei jos kokybės 
gerinimo. Šią sistemą reikia tobulinti, visų 
pirma atsižvelgiant į esamą praktiką iki 
2020 m. skiriant tiesiogines žalinimo 
išmokas, į klimato kaitos švelninimo 
pastangas ir į poreikį didinti ūkių 
tvarumą, ypač gerinti maisto medžiagų 
naudojimo valdymą. Pripažįstama, kad 
kiekvienu GAAB standartu padedama 
siekti kelių tikslų. Įgyvendinant šią 
sistemą, valstybės narės turėtų nustatyti 
nacionalinį standartą pagal kiekvieną iš 
Sąjungos lygmeniu nustatytų standartų, 
atsižvelgdamos į konkrečius atitinkamos 
teritorijos ypatumus, įskaitant dirvožemio 
ir klimato sąlygas, esamas ūkininkavimo 
sąlygas, žemės naudojimą, sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūrą. 
Valstybės narės gali papildomai nustatyti 
ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 

Išbraukta.
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apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto 
medžiagų naudojimo valdymo užduočių. 
Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir 
moduliškumo turėtų būti įmanoma ją 
papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir 
e. valdymo taikomosiomis programomis. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje 
Sąjungoje, Komisija gali padėti 
valstybėms narėms sukurti šią priemonę, 
taip pat teikti reikiamas duomenų 
saugojimo ir tvarkymo paslaugas;

Or. en


