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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
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 taisyklės ir panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0392),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 
straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C8-0248/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 1979 m. Stojimo aktą, ypač į jo 4 protokolo dėl medvilnės 6 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vystymosi komiteto, Biudžeto 
komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

                                               
1
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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 žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

Or. es

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) bendra žemės ūkio politika ir 
toliau atlieka itin svarbų vaidmenį 
Europos Sąjungos kaimo vietovių 
vystymosi srityje ir nuo jos daug priklauso 
Bendrijos piliečių savarankiškas 
apsirūpinimas maistu. Todėl būtina 
stengtis sustabdyti laipsnišką žemės ūkio 
veiklos atsisakymą, išlaikant stiprią, 
pakankamai aprūpintą BŽŪP ir taip 
siekiant sulaikyti gyventojų skaičiaus 
mažėjimą kaimo vietovėse ir toliau vykdyti 
vartotojų reikalavimus dėl aplinkosaugos, 
maisto saugos ir gyvūnų gerovės. 
Atsižvelgiant į iššūkius, kuriuos turi 
įveikti Europos Sąjungos gamintojai 
siekdami reaguoti į naujus 
reglamentavimo reikalavimus ir 
platesnius aplinkosaugos užmojus, kai 
kartu smarkiai svyruoja kainos, o 



PR\1167489LT.docx 7/234 PE627.760v02-00

LT

Bendrijos sienos plačiau atveriamos 
importui iš trečiųjų šalių, patartina 
išlaikyti specialiai BŽŪP skirtą biudžetą, 
atitinkantį bent jau 2014–2020 m.
laikotarpio lygį;

Or. es

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą paramos gavėjams. 
Pagal veiklos rezultatų pasiekimu 
grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo 
modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti 
pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip 
BŽŪP tikslai ir bendri reikalavimai, o 
valstybės narės turėtų prisiimti daugiau 
atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia 
nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. 
Padidinus subsidiarumą taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad 
dėl minėto subsidiarumo BŽŪP nebūtų 
grąžinama į nacionalinį lygmenį, šiame 
reglamente turi būti numatytos patikimos 
Europos Sąjungos nuostatos, kuriomis 
būtų siekiama užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymams ir užtikrinti 
nediskriminacinį požiūrį į visus Bendrijos 
ūkininkus visoje ES teritorijoje;

Or. es



PE627.760v02-00 8/234 PR\1167489LT.docx

LT

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

(3) reikėtų suteikti valstybėms narėms 
daugiau lankstumo, kad jos galėtų nustatyti 
kai kurias apibrėžtis savo BŽŪP 
strateginiame plane. Tačiau siekiant 
užtikrinti bendras visiems vienodas 
sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi būti 
nustatytas tam tikras pagrindas – būtinos 
bendros nuostatos, kurias reikia įtraukti į 
tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

Or. es

Pakeitimas 5

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 

(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 
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žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti ES pagrindinės apibrėžties 
bendrus elementus atitinkančią žemės 
ūkio veiklos apibrėžtį savo BŽŪP 
strateginiuose planuose, derindamos ją prie 
vietos sąlygų;

Or. es

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
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šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti nebūtinai tik 
gyvūnams ganyti arba šerti, nesvarbu, ar tie 
plotai faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

Or. es

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos, 
turinčios teigiamą poveikį žemės ūkio 
sektoriuje ir kaimo vietovėse;

Or. es

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su bendromis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
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turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai laikomi
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Neturi būti atimta 
galimybė remti kelių rūšių veiklą 
vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai 
ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės 
ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų 
veikla dažnai padedama stiprinti socialinę 
ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą.
Pagrindinė apibrėžtis bet kuriuo atveju 
turi padėti išsaugoti Europos Sąjungoje 
taikomą šeimos ūkininkavimo modelį ir 
turi būti grindžiama patikima žemės ūkio 
veikla;

Or. es

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė 
apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė 
apibrėžtis su bendromis nuostatomis;

Or. es

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties (11) siekiant tinkamai įgyvendinti
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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;

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, kuriuos
valstybės narės įgyvendintų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose. Palaikant įvairių 
darnaus vystymosi aspektų pusiausvyrą, 
remiantis poveikio vertinimu, nustatant 
šiuos konkrečius tikslus ekonomikos, 
aplinkosaugos ir socialinėje srityse turėtų 
būti suformuluoti konkretesni prioritetai 
pagal bendruosius BŽŪP tikslus ir 
atsižvelgiama į susijusius Sąjungos teisės 
aktus;

Or. es

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) formuojant BŽŪP turi būti 
konkrečiai atsižvelgiama į Europos 
Sąjungos lygybės politiką, ypatingą 
dėmesį skiriant būtinumui suteikti 
postūmį moterų dalyvavimui kaimo 
vietovių socialinės ir ekonominės 
struktūros vystymosi srityje. Šis 
reglamentas turėtų padėti padidinti 
moterų darbo pastebimumą, todėl į tai 
reikėtų atsižvelgti formuluojant 
konkrečius tikslus, kuriuos valstybės 
narės išdėstys savo strateginiuose 
planuose;

Or. es
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Pakeitimas 12

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 bendrus 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;

Or. es

Pakeitimas 13

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 modernų, 
konkurencingą 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;

Or. es
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Pakeitimas 14

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, 
prekybos susitarimų su trečiosiomis 
šalimis, 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. Maisto 
grandinės disbalansas, visų pirma 
nenaudingas pirminiam sektoriui, kuris 
yra silpniausia grandis, taip pat turi 
neigiamą poveikį gamintojų 
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;

Or. es

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio (16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
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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;

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;

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 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

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, paramą 
jaunimui, geresnį moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje 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 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. es
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Pakeitimas 16

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 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;

Or. es

Pakeitimas 17

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 –

(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 –
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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 
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];

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 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse. Tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
turėtų būti nustatytos proporcingos, 
veiksmingos ir atgrasomos nuobaudos 
pagal [Horizontalųjį reglamentą];

Or. es

Pagrindimas

Siūloma suderinti nuobaudų tvarką, tačiau ji priklausys nuo sprendimo, kuris bus priimtas 
pagal horizontalųjį reglamentą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant atsižvelgti į žemės ūkio ir 
gyvulininkystės sistemų įvairovę ir į 
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skirtingą aplinkosaugos padėtį Sąjungoje, 
tenka pagrįstai pripažinti, kad ne 
mažesnę, o gal net didesnę naudą klimatui 
ir aplinkai teikia ne tik geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės metodai, bet ir 
agrarinės aplinkosaugos bei klimato 
priemonės arba į minėtuosius metodus 
panaši sertifikavimo tvarka. Kita vertus, 
atsižvelgiant į pripažintą ekologinio 
ūkininkavimo sistemų naudą aplinkai, 
turi būti įvertinama tai, kad šios sistemos 
automatiškai atitinka nustatytus geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės metodų 
taikymo reikalavimus;

Or. es

Pagrindimas

Įpareigojimas laikytis nustatytų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės metodų taikymo 
reikalavimų netaikomas ekologiniam ūkininkavimui – šiems reikalavimams (į „žalinimo“ 
sąvoką įtrauktiems reikalavimams) išimtis jau buvo taikoma atliekant ankstesnę BŽŪP 
reformą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 

(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. 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, 
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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 
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;

atsižvelgdamos į konkrečius atitinkamos 
teritorijos ypatumus, įskaitant dirvožemio 
ir klimato sąlygas, esamas ūkininkavimo 
sąlygas, įvairios produkcijos 
agronominius ypatumus, žemės 
naudojimą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūrą;

Or. es

Pagrindimas

Per anksti į nuostatas dėl sąlygų įtraukti maisto medžiagų tvarumo priemonę, nes tai galėtų 
kelti sunkumų daugeliui ūkių, ypač teritorijose, kuriose nėra plačiajuosčio ryšio. Kita vertus, 
reikia kuo labiau užtikrinti vienodą sąlygų taikymą visoje ES.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti 
su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms ir dėl rizikos valdymo. 
Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų 
kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės 
narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), 
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo, taip pat dėl 
pirmenybės teikimo darniam maisto 
medžiagų valdymui. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. es

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų (26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
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nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta 
metinė atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. 
Siekiant tikslingiau skirti šią paramą, 
išmokų sumas galima diferencijuoti pagal 
teritorijų grupes, nustatomas remiantis 
socialinėmis, ekonominėmis ir (arba)
agronominėmis sąlygomis. Siekdamos 
išvengti neigiamo poveikio ūkininkų 
pajamoms, valstybės narės gali rinktis 
įgyvendinti bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti remdamosi turimomis 
teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į 
išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę 
konvergenciją turėtų būti proporcinga jų 
vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos 
sistemą, pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio praktiką. Valstybės narės taip pat 
turėtų siekti tolesnės konvergencijos, kad 
būtų toliau laipsniškai tolstama nuo 
ankstesnių verčių;

nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti tiesiogines išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami tiesioginėmis 
išmokomis. Atsižvelgiant į tai, kad kai 
kurios išmokos nėra susietos su plotu, o 
išmokos už hektarą kartais labai skiriasi, 
vien hektarais grindžiama riba būtų 
neveiksminga, todėl taip pat turi būti 
numatyta galimybė taikyti minimalaus 
dydžio išmoką;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma šią konstatuojamąją dalį suskirstyti į dvi dalis. Viena vertus, reikia nustatyti 
minimalią išmokų ribą, nes kai kuriose šalyse už hektarus teikiamos paramos vertė dar labai 



PE627.760v02-00 22/234 PR\1167489LT.docx

LT

svyruoja, o kita vertus, reikia nepamiršti ir tam tikrų susietųjų išmokų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant užtikrinti bent minimalaus 
dydžio paramą visų tikrųjų ūkininkų 
žemės ūkio pajamoms, taip pat laikantis 
Sutartyje įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą 
žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta 
metinė atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. 
Siekiant tikslingiau skirti šią paramą, 
išmokų sumas galima diferencijuoti pagal 
teritorijų grupes, nustatomas remiantis 
socialinėmis, ekonominėmis ir (arba)
agronominėmis sąlygomis. Siekdamos 
išvengti neigiamo poveikio ūkininkų 
pajamoms, valstybės narės gali rinktis 
įgyvendinti bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti remdamosi turimomis 
teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į 
išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę 
konvergenciją turėtų būti proporcinga jų 
vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos 
sistemą, pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio praktiką. Valstybės narės taip pat 
turėtų siekti tolesnės konvergencijos, kad 
būtų toliau laipsniškai tolstama nuo 
ankstesnių verčių;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma 26 konstatuojamąją dalį suskirstyti į dvi dalis.

Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) bazinė pajamų parama tvarumui 
didinti yra pagrindinė BŽŪP parama ūkių 
pajamoms stabilizuoti, todėl esminę dalį, 
t. y. ne mažiau kaip 70 proc. šio 
reglamento VII priede numatytų 
asignavimų, reikia skirti šiai paramai;

Or. es

Pagrindimas

Bazinė pajamų parama tvarumui didinti yra BŽŪP priemonė, kuria bus užtikrinamas 
vienodesnis ūkininkų ir gyvulių augintojų statusas ir kartu tai bus pirmoji šios politikos 
pagrindu teikiama žemės ūkio pajamų parama.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams; 

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti visas
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma. Tačiau, siekiant labiau sumažinti 
administracinę naštą, valstybėms narėms 
turi būti leidžiama pirmiausia 
supaprastintą schemą automatiškai taikyti 
tam tikriems ūkininkams, suteikiant jiems 
galimybę nuo konkretaus termino 
atsisakyti šios schemos taikymo. Laikantis 
proporcingumo principo, valstybėms 
narėms turi būti suteikta galimybė 
nustatyti išimtį smulkiesiems ūkininkams, 
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kuriems taikoma supaprastinta sąlygų 
vykdymo kontrolės schema;

Or. es

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) atsižvelgiant į smarkų ūkininkų 
senėjimą, dėl kurio dar labiau mažėja 
kaimo vietovių gyventojų skaičius, ir 
įvertinant skubų poreikį skatinti naujų 
ūkininkų patekimą į šį sektorių, būtų 
pagrįsta nedelsiant suteikti valstybėms 
narėms galimybę visada, kai tai yra 
reikalinga pagal stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę, nuo 
40 iki 45 metų padidinti amžiaus ribą, 
kuri taikoma kaip pagrindinis tinkamumo 
reikalavimas jauniems ūkininkams 
skiriamai specialiai paramai gauti;

Or. es

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
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visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis pirmenybė 
būtų teikiama aplinkai palankiems 
gamybos modeliams, ypač ekstensyviajai 
gyvulininkystei, ir būtų skatinama tokia 
įvairi žemės ūkio praktika kaip, be kita ko, 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, 
ekologinio sertifikavimo schemos, pvz., 
ekologinis ūkininkavimas, integruota 
gamyba arba taususis žemės ūkis. Šios 
sistemos gali apimti kitokio pobūdžio 
priemones negu kaimo plėtros agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimai, ir to paties pobūdžio 
priemones, įskaitant pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. es

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) nacionalinių finansinių paketų arba 
kiti apribojimai, nustatomi kaip viršutinės 
ribos, yra reikalingi siekiant išlaikyti 
intervencinių priemonių konkretumą ir 

(36) nacionalinių finansinių paketų arba 
kiti apribojimai, nustatomi kaip viršutinės 
ribos, yra reikalingi siekiant išlaikyti 
intervencinių priemonių konkretumą ir 
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palengvinti sektorinių intervencinių 
priemonių, kurios bus nustatytos šiuo 
reglamentu, programavimą dėl vyno, 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, 
apynių ir kitų žemės ūkio produktų. Tačiau 
vaisių ir daržovių sektoriuje ir bitininkystės 
sektoriuje Sąjungos finansinė parama 
turėtų būti toliau teikiama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1308/201318 nustatytas taisykles, kad 
nebūtų sutrukdyta pasiekti konkrečius 
papildomus šių rūšių intervencinių 
priemonių tikslus. Jeigu valstybės narės į 
savo BŽŪP strateginius planus įtrauktų 
paramą „kitoms sektorinėms 
intervencinėms priemonėms“, atitinkamas 
finansinis asignavimas turėtų būti 
atskaitytas iš asignavimo tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms toje 
valstybėje narėje, siekiant išlaikyti 
finansinį neutralumą. Jeigu valstybė narė 
pasirinktų neįgyvendinti sektorinių 
intervencinių priemonių dėl apynių ir 
alyvuogių aliejaus, susiję asignavimai tai 
valstybei narei turėtų būti skirti kaip 
papildomi asignavimai tiesioginių išmokų 
intervencinėms priemonėms;

palengvinti sektorinių intervencinių 
priemonių, kurios bus nustatytos šiuo 
reglamentu, programavimą dėl vyno, 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, 
apynių ir kitų žemės ūkio produktų. Tačiau 
vaisių ir daržovių sektoriuje ir bitininkystės 
sektoriuje Sąjungos finansinė parama 
turėtų būti toliau teikiama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1308/201318 nustatytas taisykles, kad 
nebūtų sutrukdyta pasiekti konkrečius 
papildomus šių rūšių intervencinių 
priemonių tikslus. Jeigu valstybės narės į 
savo BŽŪP strateginius planus įtrauktų 
paramą „kitoms sektorinėms 
intervencinėms priemonėms“, atitinkamas 
finansinis asignavimas turėtų būti 
atskaitytas iš asignavimo tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms toje 
valstybėje narėje, siekiant išlaikyti 
finansinį neutralumą. Jeigu valstybė narė 
pasirinktų neįgyvendinti sektorinių 
intervencinių priemonių dėl apynių ir 
alyvuogių aliejaus, susiję asignavimai tai 
valstybei narei turėtų būti skirti kaip 
papildomi asignavimai tiesioginių išmokų 
intervencinėms priemonėms. Jeigu 
imamasi su kitais sektoriais susijusių 
intervencinių priemonių, valstybės narės 
turi galimybę pasirinkti veiksmų 
programomis ir nacionalinėmis paramos 
programomis pagrįstas schemas, 
priklausomai nuo kiekvieno sektoriaus 
ypatumų;

_________________ _________________

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) 
Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) 
Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) 
Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) 
Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

Or. es
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) atsižvelgiant į bitininkystės 
sektoriui numatytų asignavimų didinimą 
ir pripažįstant svarbų šio sektoriaus 
vaidmenį biologinės įvairovės apsaugos ir 
maisto produktų gamybos srityse, taip pat 
yra logiška padidinti didžiausią Bendrijos 
bendro finansavimo ribą ir įtraukti naujas 
finansuoti tinkamas priemones, palankias 
sektoriaus vystymuisi;

Or. es

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą, gaisrų prevenciją
ir agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą 
bei atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, 
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ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

atkūrimą ir gerinimą, atsižvelgiant į 
prisitaikymo poreikius; investicijas, 
daromas siekiant užtikrinti ir didinti miškų 
išsaugojimą ir atsparumą, taip pat miško 
ekosisteminių ir klimato srities paslaugų 
teikimą; paramos atsinaujinančiųjų išteklių 
energetikai ir bioekonomikai priemones ir 
investicijas;

Or. es

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

Or. es

Pagrindimas

Nacionaliniais strateginiais planais pagrįstas naujas modelis drastiškai keičia BŽŪP 
paradigmą. Minėtiems planams parengti reikia daugiau laiko, todėl reikia atidėti jų taikymo 
pradžią – taip bus išvengta papildomos ūkininkams mokamų išmokų nutraukimo rizikos.

Pakeitimas 31
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl 
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP 
įnašo norma mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl 
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta didesnė EŽŪFKP 
įnašo norma mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 229/2013 
1 straipsnio 2 dalyje;

Or. es

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Tačiau minėtame 
strateginiame plane gali būti įtvirtintos 
konkretiems regionams skirtos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kuriomis 
būtų atsižvelgiama į kai kurių valstybių 
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narių administracinę struktūrą;

Or. es

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais arba, kai tikslinga –
kas kelerius metus, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

Or. es

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
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plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

plano rengimo ir įgyvendinimo užduočių 
regioniniam lygmeniui siekiant lengviau 
koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant 
visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių sąveika;

Or. es

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) kadangi, parengus BŽŪP 
strateginius planus, Komisija turėtų gebėti 
prisiimti atsakomybę už Sąjungos biudžeto 
valdymą ir suteikti valstybėms narėms 
teisinį tikrumą dėl kai kurių plano aspektų, 
šiuose planuose turėtų būti konkrečiai 
aprašytos atskiros intervencinės priemonės, 
įskaitant tinkamumo finansuoti sąlygas, 
biudžeto asignavimus, planuojamus gauti 
produktus ir vieneto įkainius. Būtina 
parengti finansinį planą, jame apžvelgiant 
visus biudžeto ir kiekvienos intervencinės 
priemonės aspektus, kartu su siektinų 
reikšmių planu;

(61) kadangi, parengus BŽŪP 
strateginius planus, Komisija turėtų gebėti 
prisiimti atsakomybę už Sąjungos biudžeto 
valdymą ir suteikti valstybėms narėms 
teisinį tikrumą dėl kai kurių plano aspektų, 
šiuose planuose turėtų būti konkrečiai 
aprašytos atskiros intervencinės priemonės, 
įskaitant tinkamumo finansuoti kriterijus, 
biudžeto asignavimus, planuojamus gauti 
produktus ir vieneto įkainius. Būtina 
parengti finansinį planą, jame apžvelgiant 
visus biudžeto ir kiekvienos intervencinės 
priemonės aspektus, kartu su siektinų 
reikšmių planu;

Or. es

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
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dėmesio skirti supaprastinimui; dėmesio skirti minėtos naštos mažinimui;

Or. es

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) už kiekvieno BŽŪP strateginio 
plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti 
atsakinga vadovaujančioji institucija. Jos
pareigos turėtų būti nustatytos šiame 
reglamente. Vadovaujančioji institucija 
turėtų gebėti perduoti dalį savo pareigų, 
kartu išlaikydama atsakomybę už valdymo 
efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad valdant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai 
interesai, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X] 
[naujas Finansinis reglamentas] ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X 
[naujas Horizontalusis reglamentas];

(69) už kiekvieno BŽŪP strateginio 
plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti 
atsakinga vadovaujančioji institucija.
Tačiau jeigu su kaimo plėtros politika 
susiję elementai perkeliami į regioninį 
lygmenį, valstybės narės gali įsteigti 
regionines vadovaujančiąsias institucijas.
Jų pareigos turėtų būti nustatytos šiame 
reglamente. Vadovaujančioji institucija 
turėtų gebėti perduoti dalį savo pareigų, 
kartu išlaikydama atsakomybę už valdymo 
efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad valdant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai 
interesai, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X] 
[naujas Finansinis reglamentas] ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X 
[naujas Horizontalusis reglamentas];

Or. es

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 
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susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą. Techninę paramą, kuri teikiama 
valstybių narių iniciatyva, numatoma 
didinti tik Maltai;

susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą. Techninę paramą, kuri teikiama 
valstybių narių iniciatyva, numatoma 
didinti tik Liuksemburgui ir Maltai;

Or. es

Pagrindimas

Ištaisymas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti. Taip pat nustatoma 
bendra paskata už gerus rezultatus, kuri 
bus naudojama kaip paskatų už gerus 
rezultatus taikymu grindžiamos paskatų 
sistemos dalis skatinant siekti gerų 
aplinkosaugos ir klimato srities veiklos 
rezultatų;

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti;

Or. es

Pakeitimas 40
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; tam tikrų su gera 
agrarine ir aplinkosaugos būkle susijusių 
nuostatų dėl tinkamumo finansuoti 
reikalavimų; taip pat dėl deklaracijos 
turinio ir reikalavimų, kuriuos reikia 
atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

Or. es

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85a) siekiant užtikrinti tam tikrą 
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valstybių narių lygybę ir suteikti joms 
struktūrizuotas vertinimo priemones, 
Komisijai turi būti deleguojami 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, 
susijusius su veiklos peržiūros plano 
turiniu;

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejamas su 120 straipsniu, kuris, laikantis Europos Parlamento Teisės 
tarnybos nuomonės, buvo transformuotas į deleguotąjį aktą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
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informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas 
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Komisija šiuos įgaliojimus turėtų 
vykdyti remdamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/201122;

informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, metinės 
rezultatų ataskaitos turinio pateikimo 
taisyklių, taisyklių dėl valstybių narių 
siunčiamos informacijos, kad Komisija 
galėtų atlikti veiklos rezultatų analizę, ir 
taisyklių dėl su duomenimis susijusių 
poreikių bei sąveikų tarp galimų duomenų 
šaltinių. Komisija šiuos įgaliojimus turėtų 
vykdyti remdamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/201122;

_________________ _________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. es

Pagrindimas

Taisyklės dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemos turi būti nustatytos 
deleguotuoju aktu. Kita vertus, siūloma panaikinti paskatos už gerus rezultatus taikymą, nes 
jis gali virsti dviguba sankcija. Sąvoka „paskata“ yra klaidinanti, nes už jos iš tikrųjų slypi 
nuobauda, kuri gali būti pridėta prie sankcijų už siektinų reikšmių neįgyvendinimą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
92 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(92a) Europos Sąjungos salų regionams 
vykdant žemės ūkio veiklą ir vystant 
kaimo vietoves kyla ypatingų sunkumų. 
Tikslinga šiuose regionuose atlikti 
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bendros žemės ūkio politikos poveikio 
vertinimą ir tada patvirtinti strateginius 
planus, kuriuose būtų atsižvelgiama į šių 
regionų ypatumus;

Or. es

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) intervencinių priemonių rūšių ir 
bendrųjų reikalavimų, kurių valstybės 
narės turi laikytis siekdamos minėtų tikslų, 
ir atitinkamų finansinių priemonių;

b) intervencinių priemonių rūšių ir ES
reikalavimų, kurių valstybės narės laikosi
siekdamos minėtų tikslų, ir atitinkamų 
finansinių priemonių;

Or. es

Pagrindimas

Reikia pabrėžti ir aiškiau įtvirtinti bendrą BŽŪP pobūdį.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2021 m.
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2023 m.
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

Or. es
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Pagrindimas

Strateginiais planais pagrįstas naujas modelis lemia drastiškus BŽŪP pokyčius. Minėtiems 
planams parengti reikia daugiau laiko. Todėl reikia atidėti jų taikymo pradžią – taip bus 
išvengta papildomos ūkininkams mokamų išmokų nutraukimo rizikos.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės 
dalies III skyrius, III antraštinės dalies II 
skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 III antraštinės 
dalies II skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

_________________ _________________

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme jau numatytos sankcijos už strateginiuose planuose nustatytų siektinų 
reikšmių neįgyvendinimą. Sankcijų taikymas už makroekonominių tikslų nesilaikymą galėtų 
reikšti dvigubą sankciją.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos f punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) projektas, sutartis, veiksmas arba 
projektų grupė, atrinkti pagal atitinkamas 
programas;

i) projektas, sutartis, veiksmas arba 
projektų grupė, atrinkti pagal atitinkamą 
strateginį planą;

Or. es



PR\1167489LT.docx 39/234 PE627.760v02-00

LT

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) finansinių priemonių atveju –
programos įnašas finansinei priemonei ir 
vėlesnė finansinė parama, pagal tą 
finansinę priemonę teikiama galutiniams 
gavėjams;

ii) finansinių priemonių atveju –
strateginio plano įnašas finansinei 
priemonei ir vėlesnė finansinė parama, 
pagal tą finansinę priemonę teikiama 
galutiniams gavėjams;

Or. es

Pagrindimas

Paprastas paaiškinimas.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis 
asmuo, atsakingas už veiksmų inicijavimą 
arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas, fizinis asmuo
arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, 
atsakingi už veiksmų inicijavimą arba jų 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Or. es

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, 
turi būti pasiektos tam tikru BŽŪP 

j) tarpinės reikšmės – tarpinės 
siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į 
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu 
tikslu, turi būti pasiektos tam tikru BŽŪP 
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strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
momentu.

strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
momentu.

Or. es

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, medvilnės ir trumpos rotacijos 
želdinių gamybą, tiek žemės ūkio 
paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. es

Pagrindimas

Ištaisymas.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
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žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti, jeigu vyrauja
žolė ir kiti žoliniai pašarai; tai gali būti ir 
ganykloms skirta žemė, kurioje taikomi 
vietos mastu paplitę metodai, pagal 
kuriuos žolė ir kiti žoliniai pašarai 
ganykloms skirtuose plotuose tradiciškai 
nebuvo vyraujantys, arba ganykloms 
naudojama žemė, kurios plotuose, 
skirtuose ganymui, žolė ir kiti žoliniai 
pašarai nėra vyraujantys arba 
neauginami. Valstybėms narėms 
nusprendus, ir toliau neįtraukiama 
ganykloms skirta žemė, kuri buvo ariama 
penkerius metus ar ilgiau.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlymas yra žingsnis atgal, palyginti su susitarimu, kuris buvo 
pasiektas derantis dėl reglamento „Omnibus“ ir kuriame buvo atsižvelgiama į ypatingas 
Viduržemio jūros regiono ganyklų, pvz., ąžuolų giraitėmis apaugusių pievų (isp. dehesas), 
savybes. Reikia išlaikyti būtinus šios apibrėžties elementus, kad būtų išvengta diskriminacinio 
vertinimo.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
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registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai laikomi tikraisiais ūkininkais. Šia 
apibrėžtimi bet kuriuo atveju turi būti 
išsaugotas Europos Sąjungos individualių 
ir kolektyvinių šeimos ūkių modelis, 
nepriklausomai nuo ūkių dydžio, ir 
prireikus gali būti atsižvelgiama į SESV 
349 straipsnyje apibrėžtų regionų 
ypatumus.

Or. es

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ visų 
strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių tikslais
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų
didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų, ir:

Or. es

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
negali viršyti 40 metų,

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 1 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) valstybės narės gali iki 45 metų 
padidinti pirmoje pastraipoje numatytą 
amžiaus ribą, jeigu, atsižvelgiant į 
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių 
(SSGG) analizę, toks padidinimas yra 
reikalingas, kad būtų lengviau pasiekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte numatytą 
tikslą;

Or. es

Pagrindimas

Smarkus kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas ir žymus gyventojų senėjimas yra pagrįstos 
priežastys padidinti „jaunimui“ skiriamos paramos gavėjų amžiaus ribą, kad būtų skatinamas 
naujų ūkininkų atėjimas į šią sritį.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) vertindamos, kaip valdos 
valdytojas laikosi sąlygų, valstybės narės 
atsižvelgia į įvairių partnerių dalyvavimo 
kolektyvinių struktūrų valdyme formules.

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės, nustatydamos „jaunojo ūkininko“ apibrėžtį, turėtų atsižvelgti į konkretų 
kolektyvinio dalyvavimo formulių atvejį.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminas „naujas ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

ii) tinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius.

Or. es

Pagrindimas

Daugiau paramos turi būti teikiama naujiems ūkininkams, kad būtų sustiprintas jų įnašas į 
kaimo vietovių atgaivinimą.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
siekti šių bendrųjų tikslų:

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
ekonomikos, aplinkosaugos ir socialinėje 
srityse siekti šių bendrųjų tikslų:

Or. es

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų atsparus, konkurencingas bei 
įvairialypis, padėtų pasiekti SESV 39 
straipsnio a, c, d ir e punktuose numatytus 
tikslus ir galiausiai užtikrintų 
savarankišką ES apsirūpinimą maistu;
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Or. es

Pagrindimas

Naujajame strateginių planų modelyje neturi būti pamirštami Sutartyje įrašyti ekonominiai 
BŽŪP tikslai.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, ypatingai stengiantis 
ūkininkams užtikrinti deramą gyvenimo 
lygį, kaip nurodyta SESV 39 straipsnio b 
punkte, ir kovoti su kaimo gyventojų 
skaičiaus mažėjimu.

Or. es

Pagrindimas

Naujajame strateginių planų modelyje negali būti pamirštami Sutartyje įrašyti socialiniai 
BŽŪP tikslai.

Pakeitimas 62

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) skatinti darnųjį vystymąsi 
pasitelkiant veiksmingesnį gamtos išteklių 
valdymą;

Or. es

Pagrindimas

Supaprastinta redakcija.



PE627.760v02-00 46/234 PR\1167489LT.docx

LT

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus bei 
naujus ūkininkus, ypač į daugiausiai 
gyventojų praradusius regionus, ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

Or. es

Pakeitimas 64

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, moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų padėti sustiprinti moterų vaidmenį didinant kaimo vietovių 
dinamiškumą.

Pakeitimas 65

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 

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maisto kokybe ir sauga, 
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maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

aplinkos tvarumu ir gyvūnų gerove.

Or. es

Pagrindimas

Kovos su maisto atliekomis srityje BŽŪP atlieka nežymų vaidmenį, todėl tai neturėtų būti 
įtraukta į konkrečius tikslus. Kita vertus, šiuo pakeitimu supaprastinama teksto redakcija.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 įgyvendinti konkrečius 
tikslus, Europos Komisija ir valstybės 
narės turi užtikrinti, kad paramos pagal 
BŽŪP teikimo administracinė našta būtų 
kuo labiau sumažinta.

Or. es

Pagrindimas

Dar nėra aišku, ar Europos Komisijos siūlomu naujuoju modeliu BŽŪP bus supaprastinta, 
todėl geriau susitelkti ties tikslu sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybių narių strateginiuose 
planuose gali būti aptarti ne visi 1 dalyje 
numatyti tikslai, jeigu tai yra pagrįsta 
atsižvelgiant į atliktą padėties analizę –
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių 
(SSGG) analizę.

Or. es
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, išdėstydamos I priede 
numatytus produkto ir rezultato rodiklius, 
gali juos smulkiau išskaidyti, kad galėtų 
juos nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis pritaikyti prie savo strateginių 
planų ypatumų.

Or. es

Pagrindimas

Reikia turėti bendrus rodiklius, kurie gali būti išskaidyti pagal valstybes nares, atsižvelgiant į 
konkrečią jų padėtį. Šiuo pakeitimu siekiama aiškiau išdėstyti Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas 69

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.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

I priede nurodyti bendri rodikliai yra vieni iš pagrindinių naujojo BŽŪP modelio elementų, 
todėl turi būti laikomi būtinais elementais ir reglamentuojami laikantis bendro sprendimo 
procedūros.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir 
neiškraipytų konkurencijos.

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir nekliudytų 
gerai veikti vidaus rinkai.

Or. es

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija užtikrina, kad valstybių 
narių strateginiuose planuose būtų 
laikomasi Pasaulio prekybos 
organizacijoje (PPO) prisiimtų 
įsipareigojimų.

Or. es

Pagrindimas

Komisija turi ir toliau užtikrinti, kad būtų laikomasi PPO įsipareigojimų, todėl tai būtų 
galima atspindėti tarp bendrųjų reglamento principų.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 

Kai tik Europos Komisija patvirtina 
strateginį planą, laikoma, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
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straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 
planuose pateiktinas apibrėžtis, atitiktų
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 
planuose pateiktinas apibrėžtis, atitinka
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija turėtų ir toliau užtikrinti, kad būtų laikomasi PPO įsipareigojimų. Kita 
vertus, šiame reglamente numatytos intervencinės priemonės atitinka tarptautinės prekybos 
normas.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Minėta išmoka atitinka PPO normas.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje numatytos
taisyklės dėl administracinių nuobaudų 
taikomos paramos gavėjams, gaunantiems 



PR\1167489LT.docx 51/234 PE627.760v02-00

LT

nustatytus reikalavimus. tiesiogines išmokas pagal minėtos 
antraštinės dalies II skyrių arba metines 
išmokas pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, kai 
jie nesilaiko pirmoje dalyje nurodytų 
taisyklių dėl sąlygų.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma nustatyti bendras taisykles, pagal kurias būtų taikomos horizontaliajame reglamente 
numatytos sankcijos. Tačiau šis pakeitimas turės atitikti tai, dėl ko buvo susitarta priimant 
minėtąjį reglamentą.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į III priede nurodytus 
standartus ir į konkrečius atitinkamų 
vietovių ypatumus, įskaitant dirvožemio 
būklę ir klimato sąlygas, įvairios 
produkcijos agronominius ypatumus, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, metinę sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo reglamentu jau nustatyti būtinieji standartai, kurių turi laikytis gamintojai. Kita vertus, 
turi būti atsižvelgiama į įvairios produkcijos agronominius ypatumus, nes tam tikrais atvejais, 
pvz., daugiamečių pasėlių arba povandeninių augalų atveju, gali būti taikomi ne visi geros 
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agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2. Valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti užtikrinamas kuo vienodesnis standartų taikymas, kad būtų išvengta skirtingos 
padėties.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir 
duomenų saugojimo bei tvarkymo 
paslaugų reikalavimams įvykdyti.

Or. es
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Pagrindimas

Šią priemonę dar per anksti įtraukti į standartų reikalavimus. Daug gamintojų nebus pajėgūs 
paprastai integruoti šios priemonės, ypač teritorijose, kuriose nėra plačiajuosčio ryšio. Kol 
kas pageidautina įtraukti maisto medžiagų naudojimo valdymą, nes tai yra viena iš 
priemonių, kurių atžvilgiu galėtų būti teikiamos konsultavimo paslaugos.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali leisti taikyti 
metodus, lygiaverčius numatytiems 1 
dalyje, jeigu jais bus užtikrinta tokia pat 
arba didesnė nauda klimatui ir aplinkai, 
negu galima užtikrinti vienu arba keliais 
toje dalyje nurodytais metodais.

Minėti lygiaverčiai metodai apima:

a) įsipareigojimus, prisiimtus 
vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 65 straipsniu ir 28 
straipsnio 2 dalimi;

b) įsipareigojimus, prisiimtus 
vadovaujantis šio reglamento 28 
straipsniu;

c) nacionalines arba regionines 
aplinkosaugos sertifikavimo sistemas, 
įskaitant atitikties nacionalinės 
aplinkosaugos teisės aktams, kuriuose 
neapsiribojama pagal III priedą 
nustatytais privalomais standartais ir 
kuriais siekiama įgyvendinti su 
dirvožemio ir vandens kokybe, biologine 
įvairove, kraštovaizdžio išsaugojimu, 
klimato kaitos švelninimu bei 
prisitaikymu prie jos susijusius tikslus, 
sertifikavimą.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata dėl lygiaverčių metodų.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Reglamente (ES) 2018/848 
numatytus reikalavimus dėl ekologinio 
žemės ūkio atitinkantys ūkininkai ipso 
facto atitinka šio reglamento III priede 
numatytus geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus Nr. 1, 
Nr. 8 ir Nr. 9.

Or. es

Pagrindimas

GAAB Nr. 1, Nr. 8 ir Nr. 9 ekologiniam žemės ūkiui netaikomi, nes jis jau atitinka 
griežtesnius reikalavimus. Kalbama apie ketinimą perkelti panašią išimtį, dėl kurios buvo 
susitarta per praėjusią BŽŪP reformą, kad būtų įvykdyti „žalinimo“ kriterijai.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. SESV 349 straipsnyje apibrėžtiems 
atokiausiems regionams ir toliau 
netaikomi šio reglamento III priede 
numatyti geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 8 ir 
Nr. 9.

Or. es

Pagrindimas

Paliekamos ne tik galiojančios GAAB 2, bet ir „žalinimui“ pritaikytų GAAB išimtys 
atokiausiems regionams, taip siekiant atsižvelgti į šiose teritorijose kylančius ypatingus 
sunkumus.
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Valstybės narės atitinkamiems 
paramos gavėjams pateikia reikalavimų ir 
standartų, kurie turi būti taikomi ūkių 
lygiu, sąrašą ir aiškią bei tikslią 
informaciją apie juos, jei įmanoma –
elektroninėmis priemonėmis.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai,
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
lygiaverčių metodų, kuriomis pagal III 
priede nurodytą GAAB 1 nustatomi kai 
kurie santykinę daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai ir
ataskaitiniai metai, taip pat jai suteikiami 
įgaliojimai duoti leidimus išimties tvarka 
netaikyti standartų, kai tai būtina dėl 
force majeure, pvz., sanitarinių epidemijų, 
katastrofinių įvykių ir gaivalinių nelaimių 
atvejais.

Or. es

Pagrindimas

III priede siūloma nustatyti daugiamečių žolynų dalies kintamumo didžiausią procentinę dalį, 
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todėl tam elementui deleguotieji aktai nebūtų taikomi. Esminiai GAAB standartai turi ir toliau 
būti išdėstyti pagrindiniame reglamente. Tačiau siūloma galimybė Europos Komisijai suteikti 
delegavimo įgaliojimus, kad force majeure atvejais būtų taikomi kitokie standartai ir būtų 
nustatyti papildomi standartai, susiję su lygiaverčiais metodais.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjams 
teikiamos konsultavimo dėl žemėtvarkos ir 
ūkių valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

Or. es

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 70 straipsnyje nurodytą rizikos 
valdymą;

d) rizikos valdymą;

Or. es

Pagrindimas

Rizikos valdymo sistemos šiame reglamente yra numatytos ne tik kaimo plėtros srityje, bet ir 
taikant sektorines intervencines priemones.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies f a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) gamybos sistemų ekonominių 
rezultatų optimizavimo metodus.

Or. es

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies f b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) konkrečias konsultacijas pirmą 
kartą besikuriantiems ūkininkams.

Or. es

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies f c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) darbo saugos standartus arba su 
ūkiu siejamus saugos standartus.

Or. es

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies f d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) darnų maisto medžiagų valdymą 
ūkiuose, ypač pažeidžiamiausiose 
teritorijose.

Or. es
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais ir viršijančią 
60 000 EUR, valstybės narės sumažina 
taip:

1. Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną 
ūkininkui pagal šį skyrių, valstybės narės 
sumažina, kai ši suma viršija kiekvienai 
šaliai nustatytą ribą, kuri negali būti 
mažesnė nei 100 000 EUR. Sumažinimas 
sudaro bent 25 proc. išmokų, o 
daugiausiai – 100 proc.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomas mechanizmas, kuriuo prisitaikoma prie kiekvienos šalies gamybos struktūrų. Kita 
vertus, sumažinimas neturėtų daryti poveikio ekologinėms sistemoms teikiamai paramai, nes 
tai prieštarautų šiame reglamente numatytiems aplinkosaugos tikslams. Nuostata taip pat 
turėtų būti netaikoma jaunimui teikiamai paramai.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 25 %, jei skirtina 
suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina 
suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina 
suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 100 %, jei skirtina suma viršija 
100 000 EUR.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) darbuotojų, pasamdytų per 
paslaugų teikimo įmones darbui žemės 
ūkyje arba gyvulininkystės srityje, darbo 
užmokesčio sąnaudas;
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Or. es

Pagrindimas

Ūkininkams labai dažnai tenka patirti darbuotojų, pasamdytų per paslaugų teikimo įmones su 
žemės ūkiu susijusiai veiklai, pvz., pakavimui, darbo užmokesčio sąnaudas.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 27 ir 28 straipsniuose nurodytas 
tiesioginės paramos išmokas.

Or. es

Pagrindimas

Iš tiesioginių išmokų didžiausios sumos reikia atimti minėtų dviejų rūšių paramą, kad būtų 
išvengta priešingo poveikio aplinkosaugos ir kartų atsinaujinimo tikslams, numatytiems 6 
straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės a ir b punktuose nurodytas 
sumas apskaičiuoja su nacionaliniu ar 
regiono lygmeniu vykdoma žemės ūkio 
veikla susijusius vidutinius standartinius 
darbo užmokesčius padaugindamos iš 
atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių 
darbo vienetų.

Valstybės narės a ir b punktuose nurodytas 
sumas apskaičiuoja su nacionaliniu ar 
regiono lygmeniu vykdoma žemės ūkio 
veikla susijusias faktines darbo 
užmokesčio sąnaudas arba susijusius
vidutinius standartinius darbo užmokesčius 
padaugindamos iš atitinkamo ūkininko 
deklaruotų metinių darbo vienetų. 
Valstybės narės gali naudotis su 
skirtingais ūkių tipais susijusiais 
standartiniais darbo užmokesčio sąnaudų 
rodikliais, darbo vietų kūrimo įvairių tipų 
ūkiuose indeksais arba registrais, 
kuriuose kaupiami duomenys apie 
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kiekviename ūkyje atliekamą samdomą 
darbą.

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės, siekdamos nustatyti darbo užmokesčio sąnaudas, gali naudotis supaprastinta 
priemone – standartizuota informacija.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumažinus išmokas numatomomis gauti 
lėšomis pirmiausia turi būti finansuojama 
papildoma pajamų perskirstymo parama 
tvarumui didinti, o paskui – kitos prie 
atsietųjų tiesioginių išmokų priskiriamos 
intervencinės priemonės.

Sumažinus išmokas numatomomis gauti 
lėšomis pirmiausia turi būti finansuojamos 
atsietosios išmokos.

Or. es

Pagrindimas

Viršutinės išmokų ribos nustatymas yra tik finansinės drausmės priemonė, todėl valstybėms 
narėms turėtų būti palikta teisė atlaisvintas lėšas savo nuožiūra paskirti toms intervencinėms 
priemonėms, kurias jos, atsižvelgdamos į savo poreikius, laiko tikslingomis, jeigu šios 
intervencinės priemonės yra susijusios su tiesioginėmis išmokomis.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas 
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti 
IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms 
priemonėms finansuoti. Toks lėšų 
perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP 
strateginio plano finansines lenteles ir 

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas 
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti 
IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms 
priemonėms finansuoti. Toks lėšų 
perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP 
strateginio plano finansines lenteles ir 
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2023 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 
straipsnį. Tokiam perkėlimui netaikomos 
90 straipsnyje nustatytos didžiausios lėšų 
perkėlimo iš EŽŪGF į EŽŪFKP ribos.

2025 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 
straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Terminas pakeičiamas laikantis siūlomo vėlesnio strateginių planų įgyvendinimo termino. 
Kita vertus, dėl viršutinės ribos nustatymo kaimo plėtrai perkeliamos lėšos turėtų neviršyti 
finansinėse reglamento nuostatose numatytų ribų.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti 1 dalyje nurodytą 
sumažinimą šių juridinių asmenų ar 
grupių lygiu, kai nacionalinėje teisėje 
numatyta, kad atskiri nariai gali prisiimti 
teises ir pareigas, kurios yra panašios į 
atskirų ūkininkų, turinčių valdos 
valdytojo statusą, teises ir pareigas, visų 
pirma jų ekonominio, socialinio ir 
mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, 
kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata, kad viršutinės ribos nustatymo mechanizmu gamintojai nebūtų 
atgrasomi nuo kolektyvinių subjektų kūrimo, nes šie subjektai pagerina konkurencingumą ir 
sektoriaus padėtį maisto grandinėje.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu paaiškėja, kad ūkininkai 
dirbtinai sudarė sąlygas, kad išvengtų šio 
straipsnio poveikio, tai užtikrinama, kad 
tokie išmokos sumažėjimo vengiantys 
ūkininkai neįgytų jokio pranašumo.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis, 
kuriomis nustatomas suderintas 1 dalyje 
nustatyto išmokų sumažinimo 
apskaičiavimo pagrindas, taip siekiant 
užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai 
paskirstytos teisę į jas turintiems paramos 
gavėjams.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis, 
kuriomis nustatomas suderintas 1 dalyje 
nustatyto išmokų sumažinimo 
apskaičiavimo pagrindas.

Or. es

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 SKIRSNIS Išbraukta.

Atsietosios tiesioginės išmokos
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Or. es

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
1 poskirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 POSKIRSNIS Išbraukta.

Bendrosios nuostatos

Or. es

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinieji reikalavimai, kuriuos įvykdžius 
skiriamos atsietosios tiesioginės išmokos

Būtinieji reikalavimai, kuriuos įvykdžius 
skiriamos tiesioginės išmokos

Or. es

Pagrindimas

Reikia nustatyti minimalią ribą, kuri būtų grindžiama išmokų sumomis, kad būtų galima 
atsižvelgti į su plotu nesusietas išmokas ir į vis dar esamus nemažus kai kurių išmokų už 
hektarą svyravimus.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria atsietąsias
tiesiogines išmokas laikydamosi šiame 
skirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP 

1. Valstybės narės skiria tiesiogines 
išmokas laikydamosi šiame skirsnyje 
nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose 
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strateginiuose planuose patikslintų sąlygų. planuose patikslintų sąlygų.

Or. es

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir 
atsietąsias tiesiogines išmokas skiria tik 
tikriesiems ūkininkams, kuriems 
priklausantis reikalavimus atitinkantis 
valdos plotas, dėl kurio prašoma atsietųjų
tiesioginių išmokų, viršija tą ribinį dydį.

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį 
arba apatinę tiesioginių išmokų ribą ir 
tiesiogines išmokas skiria tik tikriesiems 
ūkininkams, kurių valdų plotai arba 
tiesioginių išmokų sumos siekia arba
viršija minėtas ribas.

Or. es

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos ribinį ploto dydį valstybės 
narės siekia užtikrinti, kad atsietosios
tiesioginės išmokos būtų skiriamos 
tikriesiems ūkininkams tik tuo atveju, jei:

Nustatydamos ribinį ploto dydį arba 
apatinę išmokų ribą valstybės narės siekia 
užtikrinti, kad atsietosios tiesioginės 
išmokos būtų skiriamos tikriesiems 
ūkininkams tik tuo atveju, jei:

Or. es

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) atitinkamų išmokų administravimas 
nesudaro pernelyg didelės administracinės 
naštos ir

a) minėtas ribas atitinkančių arba 
viršijančių atitinkamų išmokų 
administravimas nesudaro pernelyg didelės 
administracinės naštos ir

Or. es

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkamos sumos veiksmingai 
padeda siekti 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų tikslų, kurių siekiama 
atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis.

b) minėtas ribas atitinkančios arba 
viršijančios atitinkamos sumos 
veiksmingai padeda siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nustatytų tikslų, kurių siekiama 
tiesioginėmis išmokomis.

Or. es

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitinkamos valstybės narės gali 
nuspręsti 1 dalies netaikyti atokiausiems 
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms.

3. Atitinkamos valstybės narės gali 
nuspręsti šio straipsnio netaikyti 
atokiausiems regionams ir mažosioms 
Egėjo jūros saloms.

Or. es

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 2 skyriaus 2 a skirsnio (naujo) antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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SKIRSNIS 

ATSIETOSIOS TIESIOGINĖS 
IŠMOKOS

Or. es

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nustatyti 
mechanizmus, jais apribodamos 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičių.

Or. es

Pagrindimas

Tam tikrose valstybėse narėse žemės ūkio naudmenų plotas yra daug didesnis negu tinkamas 
finansuoti plotas. Šį apribojimą reikia leisti taikyti tam, kad būtų išvengta drastiško už 
hektarą teikiamos paramos sumažėjimo.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybės narės, taikančios 
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III 
antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje 
nustatytą bazinės išmokos sistemą, 
nusprendžia bazinės pajamų paramos 
neskirti remiantis teisėmis į išmokas, teisės 
į išmokas, suteiktos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, nustoja galioti 2020 m.
gruodžio 31 d.

2. Jei valstybės narės, taikančios 
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III 
antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje 
nustatytą bazinės išmokos sistemą, 
nusprendžia bazinės pajamų paramos 
neskirti remiantis teisėmis į išmokas, teisės 
į išmokas, suteiktos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, nustoja galioti 2022 m.
gruodžio 31 d.

Or. es
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Pagrindimas

Pakeitimas atitinka vėlesnį strateginių planų įgyvendinimą.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato teisių į 
išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos 
konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į 
išmokas vertę proporcingai priderindamos 
prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1307/2013 2020 paraiškų teikimo 
metams, ir susijusios išmokos už klimatui 
ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, 
numatytą to reglamento III antraštinės 
dalies III skyriuje 2020 paraiškų teikimo 
metams.

1. Valstybės narės nustato teisių į 
išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos 
konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į 
išmokas vertę proporcingai priderindamos 
prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1307/2013 2022 paraiškų teikimo 
metams, ir susijusios išmokos už klimatui 
ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, 
numatytą to reglamento III antraštinės 
dalies III skyriuje 2022 paraiškų teikimo 
metams.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka siūlymą iki 2023 m. atidėti strateginių planų taikymą.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 6 dalyje nurodytas sumažinimas 
grindžiamas objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant 
poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų 
reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz., 
gali būti maksimalus sumažinimas, kuris 
negali būti mažesnis kaip 30 %.

7. 6 dalyje nurodytas sumažinimas 
grindžiamas objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant 
poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų 
reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz., 
gali būti maksimalus sumažinimas, kuris 
negali būti didesnis kaip 30 %.

Or. es
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Pagrindimas

Reikia užtikrinti laipsnišką BŽŪP paramos konvergenciją.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė, 
nusprendusi skirti bazinę pajamų paramą 
remdamasi teisėmis į išmokas, 
administruoja nacionalinį rezervą.

1. Kiekviena valstybė narė, 
nusprendusi skirti bazinę pajamų paramą 
remdamasi teisėmis į išmokas, sukuria
nacionalinį rezervą, atitinkantį daugiausia 
3 proc. asignavimų, nustatytų šio 
reglamento VII priede.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali viršyti 1 dalyje 
nurodytą procentinę dalį, kai tai būtina 
siekiant patenkinti asignavimų reikmes 
pagal 4 dalies a ir b punktus ir pagal 5 
dalį.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata.

Pakeitimas 118
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jauniesiems ūkininkams, pirmą 
kartą įkūrusiems naują valdą;

a) jauniesiems ūkininkams, 
įkūrusiems naują valdą;

Or. es

Pagrindimas

Reikia pagerinti jaunimui teikiamos paramos reikalavimus.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ūkininkams, pirmą kartą įkūrusiems 
naują valdą, kurie yra tos valdos valdytojai 
ir yra baigę tinkamą mokymą arba įgiję 
būtinų įgūdžių, valstybės narės nustatytų 
jauniesiems ūkininkams.

b) ūkininkams, pirmą kartą įkūrusiems 
naują valdą, kurie yra tos valdos valdytojai 
ir yra baigę tinkamą mokymą arba įgiję 
būtinų įgūdžių.

Or. es

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai taikomi a ir b punktai, 
valstybės narės, siekdamos padėti 
įgyvendinti 6 straipsnio 1 dalies h punkte 
nurodytą tikslą, pirmenybę gali teikti 
moterims.

Or. es
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Pagrindimas

Siūlomas ūkininkaujančioms moterims palankus atrankos kriterijus.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, taikydamos 
nediskriminacinius kriterijus, gali iš 
nacionalinio rezervo linijiniu būdu 
padidinti bazinę pajamų paramą arba jį 
panaudoti tam tikriems 6 straipsnio 1 
dalies tikslams, jeigu lieka pakankamos 
sumos šio straipsnio 4 ir 5 dalių 
nuostatoms įgyvendinti.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata, kuri yra reikalinga optimaliam rezervo panaudojimui 
užtikrinti.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rezervo sukūrimo; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Rezervo sukūrimo sąlygos turėtų ir toliau būti įtvirtintos pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybės pasinaudoti rezervu; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Bendri rezervo panaudojimo kriterijai turi ir toliau būti atspindimi pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 Smulkiesiems ūkininkams mokama 
vienkartinė išmoka

25 Smulkiesiems ūkininkams skirta 
supaprastinta schema

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama pakankamai laisvės sukurti smulkiesiems 
ūkininkams skirtą schemą. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų, siūloma visoms 
valstybėms narėms bendra supaprastinta schema.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali skirti valstybių narių 
apibrėžtiems smulkiesiems ūkininkams 
skirti vienkartinę išmoką vietoj tiesioginių 
išmokų pagal šio skyriaus šį ir 3 skirsnius. 
Valstybės narės į BŽŪP strateginį planą 
įtraukia atitinkamą intervencinę priemonę, 
kurią gali pasirinkti ūkininkai.

Valstybės narės gali smulkiesiems 
ūkininkams, prašantiems 1 250 EUR 
neviršijančios paramos už didžiausią 10 
hektarų plotą, nustatyti supaprastintą 
schemą. Pagal minėtą schemą galima 
skirti vienkartinę išmoką vietoj tiesioginių 
išmokų pagal šio skyriaus šį ir 3 skirsnius
arba išmoką už hektarą, kuri gali būti 
diferencijuojama pagal teritorijas, 
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apibrėžtas vadovaujantis 18 straipsnio 2 
dalimi. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia atitinkamą intervencinę 
priemonę, kurią gali pasirinkti ūkininkai.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama pakankamai laisvės sukurti smulkiesiems 
ūkininkams skirtą schemą. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų, siūloma visoms 
valstybėms narėms bendra supaprastinta schema.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, pageidaujantys dalyvauti 
supaprastintoje schemoje, vėliausiai iki 
valstybės narės nustatyto termino pateikia 
paraišką, tačiau tai neturi poveikio 
nuostatai, kad valstybė narė savo 
iniciatyva automatiškai įtraukia tam 
tikrus ūkininkus, suteikdama jiems 
galimybę per tam tikrą laikotarpį 
atsisakyti dalyvavimo schemoje.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės šio straipsnio schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams gali netaikyti 
tikrinimo, ar tenkinamos paramos 
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sąlygos, numatytos Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente dėl bendros žemės 
ūkio politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013.

Or. es

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti leidžiama tikrinimų, ar laikomasi paramos sąlygų, netaikyti 
gamintojams, valdantiems 10 hektarų neviršijantį plotą ir dalyvaujantiems supaprastintoje 
schemoje. Tiems gamintojams tenkanti administracinė našta, palyginti su siekiamu 
aplinkosaugos tikslu, yra neproporcinga, atsižvelgiant į tai, kad daugeliu atvejų jų valdomų 
finansuoti tinkamų plotų procentinė dalis yra labai maža (vidutiniškai 4 proc. visoje Europos 
Sąjungoje).

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai, kurie buvo atrinkti paramai 
gauti pagal 69 straipsnio 2 dalies e punktą 
(naują), netenka teisės dalyvauti 
supaprastintoje schemoje.

Or. es

Pagrindimas

Ūkininkams, gaunantiems paramą už savo valdų galutinį perdavimą kitiems ūkininkams, 
supaprastinta schema būtų netaikoma.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų perskirstyta nuo didesnių ūkių 
iki mažesnių ar vidutinių ūkių, metinę 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų perskirstyta nuo didesnio 
ekonominio masto ūkių iki mažesnių ūkių, 
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atsietąją išmoką už reikalavimus atitinkantį 
hektarą skirdamos ūkininkams, turintiems 
teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės 
pajamų paramos išmoką.

metinę atsietąją išmoką už reikalavimus 
atitinkantį hektarą skirdamos ūkininkams, 
turintiems teisę į 17 straipsnyje nurodytos 
bazinės pajamų paramos išmoką.

Or. es

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato sumą už 
hektarą arba skirtingas sumas už skirtingą 
hektarų skaičių, taip pat didžiausią vienam 
ūkininkui priklausančių hektarų, už 
kuriuos mokama pajamų perskirstymo 
parama, skaičių.

3. Valstybės narės nustato 
perskirstymo išmoką, lygią sumai už 
hektarą arba skirtingoms sumoms už 
skirtingą hektarų skaičių, pasilikdamos 
galimybes diferencijuoti šias sumas pagal 
teritorijas, apibrėžtas 18 straipsnio 2 
dalyje. Minėta suma neviršija 25 proc. 
bazinės pajamų paramos tvarumui didinti, 
apskaičiuotos pagal nacionalinį arba 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalimi 
apibrėžtų teritorijų vidurkį ir padaugintos 
iš ūkininko deklaruoto reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičiaus. 
Reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičius neviršija valstybių narių 
nustatytos didžiausios ribos, o ši 
didžiausia riba neviršija 30 hektarų arba 
nacionalinio žemės ūkio valdų dydžio 
vidurkio, arba pagal 18 straipsnio 2 dalį 
apibrėžtose teritorijose esančių valdų 
dydžio vidurkio.

Or. es

Pagrindimas

Reikia nustatyti bendrus BŽŪP paramos perskirstymo kriterijus, panaikinant bet kokią riziką, 
kad bus pakenkta ūkių rentabilumui.

Pakeitimas 131
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nustato 6 
straipsnio 1 dalies a punkte numatytu 
uždaviniu grindžiamus 
nediskriminacinius kriterijus, kaip 
paskirstyti perskirstymo paramą. 
Valstybės narės taip pat gali nustatyti 
didžiausią ekonominio masto ribą, kurią 
viršiję ūkiai neturi teisės gauti 
perskirstymo išmokos.

Or. es

Pagrindimas

Reikia numatyti bendrus paramos perskirstymo kriterijus, kuriais būtų užtikrintas teisingas 
paskirstymas.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Suma už hektarą, kurią numatoma 
skirti konkrečiais paraiškų teikimo metais, 
turi neviršyti tų paraiškų teikimo metų 
nacionalinės vidutinės tiesioginių išmokų 
už hektarą sumos.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinė vidutinė tiesioginių 
išmokų už hektarą suma apibrėžiama kaip 

Išbraukta.
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konkrečiais paraiškų teikimo metais 
tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų IV 
priede, ir visų tais paraiškų teikimo metais 
numatomų skirti bazinės pajamų paramos 
lėšų santykis, išreikštas hektarų 
skaičiumi.

Or. es

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytą didžiausią hektarų skaičių šių 
juridinių asmenų ar grupių lygiu, kai 
nacionalinėje teisėje numatyta, kad atskiri 
nariai gali turėti teisių ir pareigų, kurios 
yra panašios į atskirų ūkininkų, turinčių 
valdos valdytojo statusą, teises ir pareigas, 
visų pirma jų ekonominio, socialinio ir 
mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, 
kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata, kad būtų atsižvelgiama į kolektyvinius subjektus.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5b. Valstybės narės užtikrina, kad 
jokio pranašumo, numatyto pagal šį 
skyrių, neįgytų tie ūkininkai, kurių 
atžvilgiu nustatyta, kad jie padalijo savo 
valdą siekdami vienintelio tikslo –
pasinaudoti perskirstymo išmoka. Tai 
taikoma ir ūkininkams, kurių valdos yra 
suformuotos atlikus tą padalijimą.

Or. es

Pagrindimas

Paliekama galiojanti nuostata.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams, 
apibrėžtiems pagal 4 straipsnio 1 dalies d 
punkte nustatytus kriterijus, teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

Or. es

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam 
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau 
kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų 

2. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą gali skirti valdos valdytojų statusą 
turintiems jauniesiems ūkininkams, 
turintiems teisę į 17 straipsnyje nurodytos 
bazinės pajamų paramos išmoką.
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savo asignavimų, valstybės narės 
papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą 
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, turintiems teisę į 17 
straipsnyje nurodytos bazinės pajamų 
paramos išmoką.

Or. es

Pagrindimas

Reikia pagerinti tinkamumo finansuoti kriterijus, kad parama būtų prieinama jauniesiems 
ūkininkams. Kita vertus, siekiant didesnio teksto aiškumo, panaikinama viena pastraipos 
dalis, nes minimalus asignavimas jau yra numatytas 86 straipsnio 4 dalyje, kurioje taip pat 
yra siūloma „negrįžimo sąlyga“, kad valstybės narės nesumažintų paramos jaunimui.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši papildoma pajamų parama 
jauniesiems ūkininkams skiriama kaip 
metinė atsietoji išmoka už reikalavimus 
atitinkantį hektarą.

3. Ši papildoma pajamų parama 
jauniesiems ūkininkams skiriama 
daugiausia 7 metų laikotarpiui kaip 
metinė atsietoji išmoka už reikalavimus 
atitinkantį hektarą ir gali būti 
apskaičiuojama nacionaliniu lygmeniu 
arba pagal teritorijas, apibrėžtas 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalimi.

Or. es

Pagrindimas

Nustatoma ilgiausia šiame straipsnyje numatytos jaunimui skirtos paramos trukmė – 7 metai, 
palyginti su galiojančiu 5 metų laikotarpiu.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3a. Valstybės narės gali priimti 
specialias nuostatas jauniesiems 
ūkininkams, priklausantiems gamintojų 
organizacijoms arba kooperatyvams, kad 
šie ūkininkai, prisijungdami prie minėtų 
subjektų, neprarastų pagal šį straipsnį 
teikiamos paramos.

Or. es

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į ypatingas gamintojų organizacijų ir kooperatyvų aplinkybes.

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia paramą 
savanoriškoms klimatui ir aplinkai 
naudingoms sistemoms (toliau –
ekologinės sistemos) įgyvendinti, 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės inicijuoja 
savanoriškas klimatui ir aplinkai 
naudingas sistemas (toliau – ekologinės 
sistemos), laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose 
planuose patikslintų sąlygų.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas turi poveikį tik versijai ispanų kalba, kurioje yra vertimo klaida.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius 
reikalavimus atitinkančiame hektarais 

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius 
reikalavimus atitinkančiame hektarais 
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išreikštame plote taikyti klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

išreikštame plote taikyti klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Šiomis priemonėmis siekiama išsaugoti ir 
skatinti būtinus praktikos pakeitimus, 
kurie daro teigiamą poveikį aplinkai ir 
klimatui.

Or. es

Pagrindimas

Naujoji ekologinė sistema turėtų apimti kuo didesnį BŽŪP paramos gavėjų skaičių ir tarp jų 
turėtų būti daug ūkininkų ir gyvulių augintojų, kurių veikla kaimo vietovėse yra būtina 
siekiant išvengti aplinkos pablogėjimo.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sudaro klimatui ir 
aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos 
rūšių sąrašą.

3. Valstybės narės sudaro klimatui ir 
aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos 
rūšių sąrašą. Šiame sąraše gali būti 
nurodytos kitokios priemonės, negu 
išdėstytos 65 straipsnyje, arba tokio paties 
pobūdžio priemonės, kurioms taikomi 
kitokio lygio reikalavimai.

Or. es

Pagrindimas

Tikslinga pagrindiniame reglamente atskirti priemonių, kurias bus galima finansuoti pagal šį 
straipsnį, pobūdį.

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atitinka reikalavimus, numatytus 
a, b ir c punktuose, ir padeda išsaugoti 
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aplinkai naudingą praktiką, ypač 
ekstensyviąją gyvulininkystę.

Or. es

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 65 
straipsnį.

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 65 
straipsnį, arba juos papildo.

Or. es

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Parama ekologinėms sistemoms 
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka 
už reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji 
mokama kaip:

6. Parama ekologinėms sistemoms 
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka 
už reikalavimus atitinkantį hektarą arba už 
valdą ir ji mokama kaip:

Or. es

Pagrindimas

Už valdą skiriama parama sudarytų sąlygas į šią sistemą įtraukti ūkininkus, neturinčius 
žemės.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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8. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išsamesnėmis 
taisyklėmis dėl ekologinių sistemų.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pagrindiniame teisės akte turėtų būti įtvirtinti visi su ekologinėmis sistemomis susiję bendri 
elementai.

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama 
tik šiems sektoriams ir gamybai arba 
konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie 
svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių 
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių ir kitų 
nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius, 
naudojamų produktams, galintiems pakeisti 
iškastines medžiagas, gaminti.

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama 
tik šiems sektoriams ir gamybai arba 
konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie 
svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių ir kitų 
nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius, 
naudojamų produktams, galintiems pakeisti 
iškastines medžiagas, gaminti.

Or. es

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
priima įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatomas orientacinis referencinis 
remiamas kiekvienos valstybės narės 
plotas, apskaičiuojamas remiantis 
kiekvienai valstybei narei penkerius metus 
iki šio reglamento įsigaliojimo metų 
priklausiusia Sąjungos vidutinio 
dirbamojo ploto dalimi. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 139 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
priima įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatomas orientacinis referencinis 
remiamas kiekvienos valstybės narės 
plotas, apskaičiuojamas remiantis 
dirbamuoju plotu, pagal kurį, pasirašius 
memorandumą, buvo nustatytas 
referencinis plotas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. es

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, ketinančios padidinti 1 
dalyje nurodytą numatomą remti plotą, 
nurodytą Komisijos patvirtintuose jų 
BŽŪP strateginiuose planuose, apie 
pakeistą numatomą remti plotą Komisijai 
praneša teikdamos prašymą pagal 107 
straipsnį iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus iki metų, einančių prieš 
atitinkamus paraiškų teikimo metus, sausio 
1 d.

Valstybės narės, ketinančios padidinti 1 
dalyje nurodytą numatomą remti plotą, 
nurodytą Komisijos patvirtintuose jų 
BŽŪP strateginiuose planuose, apie 
pakeistą numatomą remti plotą Komisijai 
praneša teikdamos prašymą pagal 107 
straipsnį iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus iki metų, einančių prieš 
atitinkamus paraiškų teikimo metus, sausio 
1 d. Minėtas dalinis pakeitimas 
netaikomas 107 straipsnio 7 dalies 
tikslais.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė lanksčiau nustatyti 107 straipsnio pagrindu leidžiamų 
strateginio plano dalinių pakeitimų skaičių.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
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36 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Bulgarija – 624,11 EUR, – Bulgarija – X EUR,

Or. es

Pagrindimas

Netikslinga nustatyti biudžeto eilutes, kol nepatvirtintas perspektyvinis finansinis planas.

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Graikija – 225,04 EUR, – Graikija – X EUR,

Or. es

Pagrindimas

Netikslinga nustatyti biudžeto eilutes, kol nepatvirtintas perspektyvinis finansinis planas.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Ispanija – 348,03 EUR, – Ispanija – X EUR,

Or. es

Pagrindimas

Netikslinga nustatyti biudžeto eilutes, kol nepatvirtintas perspektyvinis finansinis planas.

Pakeitimas 153
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Portugalija – 219,09 EUR – Portugalija – X EUR

Or. es

Pagrindimas

Netikslinga nustatyti biudžeto eilutes, kol nepatvirtintas perspektyvinis finansinis planas.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaisių ir daržovių sektoriuje, 
nurodytame Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i 
punkte;

a) vaisių ir daržovių sektoriuje, 
nurodytame Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i 
punkte, ir perdirbti skirtų minėtų 
produktų sektoriuje;

Or. es

Pagrindimas

Reikia išlaikyti galiojančią taikymo sritį.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kituose sektoriuose, nurodytuose 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 
straipsnio 2 dalies a–h, k, m, o–t ir w 
punktuose.

f) kituose sektoriuose, nurodytuose 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 
straipsnio 2 dalies a–h, k, m, o–t ir w 
punktuose, taip pat baltyminių augalų, 
bulvių, triušių, medvilnės ir arklinių 
šeimos gyvūnų sektoriuose.
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Or. es

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomas sąrašas yra pernelyg siauras ir, be kitų dalykų, neapima 
baltyminių sektorių, o tai prieštarauja ES politinei valiai suteikti postūmį šioms kultūroms, 
kuriose ne tik kaupiasi azotas, bet jos dar ir padeda sumažinti pašarų trūkumą.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 39 straipsnio f punkte paminėtiems 
sektoriams gali būti taikomos gamintojų 
organizacijų ir jų asociacijų veiksmų 
programos arba nacionalinės paramos 
programos. Valstybės narės savo 
strateginiuose planuose turi pagrįsti 
konkrečių rūšių intervencinių priemonių 
pasirinkimą įvairiems gamybos 
sektoriams.

Or. es

Pagrindimas

Reikia numatyti kitus paramos būdus, kad ES paramą būtų galima pritaikyti prie įvairių 
sektorių bei gamintojų ir kad būtų galima atsižvelgti į tai, jog veiksmų programomis 
grindžiamo modelio įgyvendinimas dažnai užtrunka ilgai.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės į savo strateginius 
planus – į visų rūšių sektorines 
intervencines priemones – įtraukia krizių 
prevencijos ir rizikos valdymo priemones, 
reikiamais atvejais sudarydamos geresnes 
sąlygas dalyvauti gamintojų 
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organizacijoms, kooperatyvams ir 
tarpšakinėms organizacijoms.

Or. es

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) siekio išvengti konkurencijos 
iškraipymų tarp valstybių narių.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija turi pasirūpinti, kad strateginių programų sektorinėmis priemonėmis 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šiame skyriuje nurodytos Sąjungos 
finansinės paramos apskaičiavimo 
pagrindo, įskaitant ataskaitinius 
laikotarpius ir parduodamos produkcijos 
vertės apskaičiavimą;

b) šiame skyriuje nurodytos Sąjungos 
finansinės paramos apskaičiavimo 
pagrindo, įskaitant ataskaitinius 
laikotarpius ir parduodamos produkcijos 
vertės apskaičiavimą veiklos fondais 
pagrįstoms programoms;

Or. es

Pagrindimas

Šis paaiškinimas reikalingas atsižvelgiant į siūlymą paramos taikymo būdus išplėsti į kitus 
sektorius.

Pakeitimas 160
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didžiausios Sąjungos finansinės 
paramos, skiriamos už 46 straipsnio 4 
dalies a punkte nurodytą iš rinkos 
pašalinamų produktų kiekį ir už 52
straipsnio 3 dalyje nurodytų rūšių 
intervencines priemones;

didžiausios Sąjungos finansinės paramos, 
skiriamos už 46 straipsnio 4 dalies a punkte 
nurodytą iš rinkos pašalinamų produktų 
kiekį ir už 60 straipsnio 2 dalies e punkte
nurodytų rūšių intervencines priemones;

Or. es

Pagrindimas

Nuoroda į straipsnius yra klaidinga.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koncentruoti pasiūlą ir vaisių bei 
daržovių sektoriaus produktų tiekimą 
rinkai, be kita ko, naudojant tiesioginę 
rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

b) koncentruoti pasiūlą ir vaisių bei
daržovių sektoriaus produktų tiekimą 
rinkai, be kita ko, naudojant tiesioginę 
rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas tikslas, nes koncentruojant pasiūlą ir 
tiekimą rinkai sudaromos sąlygos labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą.

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką, kuria skatinamas 
ekonominis konkurencingumas ir rinkos 
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką, kuria skatinamas 
ekonominis konkurencingumas ir rinkos 
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas tikslas, nes vykdant mokslinius tyrimus 
ir plėtojant tvarius metodus padedama labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą.

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
aplinkai naudingą auginimo praktiką bei 
gamybos metodus, tausiai naudoti gamtos 
išteklius, visų pirma saugoti vandenį, 
dirvožemį, orą, biologinę įvairovę ir kitus 
gamtos išteklius; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies e ir f punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
aplinkai naudingą auginimo praktiką bei 
gamybos metodus, tausiai naudoti gamtos 
išteklius, visų pirma saugoti vandenį, 
dirvožemį, orą, biologinę įvairovę ir kitus 
gamtos išteklius; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas 6 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytas tikslas, kad, be kita ko, būtų padedama 
švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos, taip pat plėtoti darniąją energetiką.

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didinti produktų komercinę vertę ir 
gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti 
produktus su saugoma kilmės vietos 
nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba 
produktus, kuriems taikomos nacionalinės
kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu 
konkrečiu tikslu;

f) didinti produktų komercinę vertę ir 
gerinti jų perdirbimą bei kokybę, be kita 
ko, kurti produktus su saugoma kilmės 
vietos nuoroda, saugoma geografine 
nuoroda, ekologiniu ženklu arba 
produktus, kuriems taikomos viešosios
arba privačiosios kokybės sistemos; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b 
punkte nustatytu konkrečiu tikslu;

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti kitas tiek viešąsias, tiek privačiąsias kokybės sistemas, kurios dažnai 
naudojamos vaisių ir daržovių sektoriuje ir šiuo metu yra tinkamos finansuoti, pvz., 
„EurepGAP“ ir „GlobalGAP“.

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skatinti parduoti šviežius ar 
perdirbtus vaisių ir daržovių sektoriaus 
produktus ir vykdyti susijusią rinkodarą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

g) skatinti parduoti šviežius ar 
perdirbtus vaisių ir daržovių sektoriaus 
produktus ir vykdyti susijusią rinkodarą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b, c ir i
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas 6 straipsnio 1 dalies i punkte nustatytas tikslas, siekiant užtikrinti, kad ES žemės 
ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) tvarkyti šalutinius produktus ir 
atliekas, visų pirma siekiant apsaugoti 
vandens kokybę;

Or. es

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms ir atliekų kiekio 
mažinimui;

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį 
skiriant, be kita ko, vandens ir energijos 
taupymui, ekologinėms pakuotėms ir 
atliekų kiekio mažinimui;

Or. es

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmai, kuriais siekiama 
užtikrinti planavimą ir pritaikyti pasiūlą 
prie paklausos;

Or. es

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ab) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
šviežių ir perdirbtų produktų komercinę 
vertę;

Or. es

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
šviežių ir perdirbtų produktų kokybę;

Or. es

Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio 
mažinimui, atsparumui kenkėjams, rizikos 
ir pesticidų naudojimo poveikio 
mažinimui, nepalankių klimato reiškinių 
daromos žalos prevencijai ir prie 
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių 
vaisių bei daržovių veislių naudojimo 
skatinimui;

b) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį 
skiriant, be kita ko, vandens ir energijos 
taupymui, ekologinėms pakuotėms, atliekų 
kiekio mažinimui, atsparumui kenkėjams, 
rizikos ir pesticidų naudojimo poveikio 
mažinimui, nepalankių klimato reiškinių 
daromos žalos prevencijai ir prie 
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių 
vaisių bei daržovių veislių naudojimo 
skatinimui;

Or. es

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies m punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

m) Sąjungos ir kitų viešųjų ir 
privačiųjų kokybės sistemų 
įgyvendinimas;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma įtraukti kitas tiek viešąsias, tiek privačiąsias kokybės sistemas, kurios dažnai 
naudojamos vaisių ir daržovių sektoriuje ir šiuo metu yra tinkamos finansuoti, pvz., 
„EurepGAP“ ir „GlobalGAP“.

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) pardavimo skatinimas ir 
informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą, 
kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti 
vaisių bei daržovių rinkas ir informuoti 
apie vaisių bei daržovių vartojimo naudą 
sveikatai;

n) pardavimo skatinimas ir 
informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą, 
kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti 
vaisių bei daržovių rinkas plečiant naujas 
prekybos rinkas, kai uždaromos trečiųjų 
valstybių rinkos, taip pat informuoti apie 
vaisių bei daržovių vartojimo naudą 
sveikatai;

Or. es

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, visų pirma susijusios su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu 
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir jos švelninimu;

o) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, be kita ko, susijusios su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu 
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir jos švelninimu;



PR\1167489LT.docx 95/234 PE627.760v02-00

LT

Or. es

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) mokymas ir keitimasis geriausia 
patirtimi, visų pirma susiję su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu 
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir jos švelninimu.

p) mokymas ir keitimasis geriausia 
patirtimi, be kita ko, susiję su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu 
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir jos švelninimu.

Or. es

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, savitarpio 
pagalbos fondų įsteigimas ir (arba)
papildymas;

a) pradinio kapitalo nustatymas arba
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, savitarpio 
pagalbos fondų papildymas;

Or. es

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pašalinimas iš rinkos siekiant 
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita 
paskirtimi;

d) pašalinimas iš rinkos siekiant 
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita 
paskirtimi, įskaitant iš rinkos pašalintų 
produktų perdirbimo išlaidas prieš juos 
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paskirstant;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma įtraukti iš rinkos pašalintų produktų perdirbimo išlaidas, atsižvelgiant į tai, kad 
vaisių ir daržovių sektoriaus produktai greitai genda.

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) pardavimo skatinimas ir 
informavimas;

Or. es

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) trečiųjų valstybių fitosanitarijos 
protokolų įgyvendinimas ir 
administravimas Sąjungos teritorijoje, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
patekti į trečiųjų valstybių rinkas;

i) derybos dėl trečiųjų valstybių 
fitosanitarijos protokolų, jų įgyvendinimas 
ir administravimas Sąjungos teritorijoje, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
patekti į trečiųjų valstybių rinkas;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma išsaugoti galiojančias priemones.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) trečiųjų valstybių rinkos tyrimai;

Or. es

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

j) Sąjungos ir kitų viešųjų ir 
privačiųjų kokybės sistemų 
įgyvendinimas;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma įtraukti kitas tiek viešąsias, tiek privačiąsias kokybės sistemas, kurios dažnai 
naudojamos vaisių ir daržovių sektoriuje ir šiuo metu yra tinkamos finansuoti, pvz., 
„EurepGAP“ ir „GlobalGAP“.

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) mokymo priemonės ir keitimasis 
gerosios patirties pavyzdžiais;

Or. es

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji 
metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai. 
Jomis turi būti siekiama 42 straipsnio d ir e 
punktuose nurodytų tikslų ir bent dviejų 
kitų tame straipsnyje nurodytų tikslų.

2. Veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji 
metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai. 
Jomis turi būti siekiama 42 straipsnio d ir e 
punktuose nurodytų tikslų ir bent vieno iš
kitų tame straipsnyje nurodytų tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu veiksmų programomis turi būti įgyvendinami bent du tikslai. Siūloma, kad pradėjus 
taikyti strateginius planus jomis būtų įgyvendinamas trečias tikslas.

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į gamintojų organizacijų asociacijų
veiksmų programas negali būti įtrauktos 
tos pačios intervencinės priemonės, kurios 
įtrauktos į joms priklausančių organizacijų 
veiksmų programas. Valstybės narės 
gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų 
programas vertina kartu su joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programomis.

Gamintojų organizacijų asociacijos gali 
teikti dalines arba visos apimties veiksmų 
programas, kurias sudarytų joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programose nustatytos, bet neįgyvendintos 
priemonės. Į šias programas negali būti 
įtraukti tie patys veiksmai, kurie įtraukti į 
joms priklausančių organizacijų veiksmų 
programas. Valstybės narės gamintojų 
organizacijų asociacijų veiksmų programas 
vertina kartu su joms priklausančių 
organizacijų veiksmų programomis.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina įtraukti dabartinę formuluotę apie gamintojų 
organizacijų asociacijų dalines veiksmų programas. Be to, asociacijos dalinės programos ir 
asociacijai priklausančios organizacijos programos turi būti nesuderinamos veiksmų, o ne 
intervencinių priemonių lygmeniu.

Pakeitimas 185
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad: Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad 
dalinių veiksmų programų atveju:

Or. es

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas įtrauktos 
intervencinės priemonės būtų visiškai 
finansuojamos tai asociacijai priklausančių 
organizacijų lėšomis ir kad tos lėšos būtų 
surenkamos iš tų organizacijų veiklos 
fondų;

a) į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas įtraukti veiksmai būtų 
visiškai finansuojami tai asociacijai
priklausančių organizacijų lėšomis ir kad 
tos lėšos būtų surenkamos iš tų 
organizacijų veiklos fondų;

Or. es

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 20 % išlaidų pagal 
veiksmų programas būtų patirtos taikant 
intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio d ir e punktuose 
nurodytų tikslų;

a) ne mažiau kaip 10 % išlaidų pagal 
veiksmų programas būtų patirtos taikant 
intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio c, d ir e punktuose 
nurodytų tikslų;

Or. es
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Pagrindimas

Siūlymas 20 % padidinti privalomas išlaidas gamintojų organizacijų veiksmams aplinkos 
apsaugos srityje laikomas pertekliniu, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu taip pat 
sudaromos sąlygos įgyvendinti dvi aplinkos apsaugos srities priemones, kaip alternatyvą bent 
10 % išlaidų lygio užtikrinimui. Ši alternatyvi galimybė pasiūlyme nepateikta, todėl tai 
de facto laikoma dideliu užmoju aplinkos apsaugos srityje.

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne mažiau kaip 5 % išlaidų pagal 
veiksmų programas būtų patirtos taikant 
intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio c punkte nurodyto 
tikslo;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

ES lygmeniu, be veiksmų programų, esama kitų prieinamų finansinių priemonių, pagal kurias 
vykdomi platesnio masto, taigi ir efektyvesni veiksmai, pvz., EŽŪFKP ir ERPF, taip pat 
nacionaliniai fondai.

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Visoms veiksmų programoms, 
patvirtintoms prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui, iki numatytos jų užbaigimo 
datos taikomas Reglamentas 
Nr. 1308/2013.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad įgyvendinamos programos nebūtų nutraukiamos.

Pakeitimas 190

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 5 % pagal gamintojų 
organizacijos, kurioje suvienytos arba į 
kurią įtrauktos įvairios gamintojų 
organizacijos, pirmąją veiksmų programą 
parduodamos produkcijos vertės;

Or. es

Pagrindimas

Reikia numatyti papildomus atvejus, kai padidinama didžiausia parduodamos produkcijos, 
kuriai galima skirti ES finansinę paramą, vertės riba, siekiant paskatinti koncentruoti pasiūlą.

Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
Sąjungos finansinė parama gali būti 
padidinta taip:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, a, b, c 
ir ca punktuose numatyta Sąjungos 
finansinė parama gali būti padidinta 0,5 %
parduodamos produkcijos vertės, jeigu ši 
procentinė dalis taikoma tik vienai ar 
kelioms intervencinėms priemonėms, 
kuriomis siekiama 42 straipsnio c, d, e, g, 
h ir i punktuose nurodytų tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti Europos Komisijos pasiūlymo tekstą ir padaryti jį 
aiškesnį.
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Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų organizacijoms skirta 
procentinė paramos dalis gali būti 
padidinta iki 4,6 % parduodamos 
produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 
4,1 % parduodamos produkcijos vertės, 
yra naudojama tik vienai ar kelioms 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio c, d, e, g, h ir i 
punktuose nurodytų tikslų, įgyvendinti;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su įžanginės dalies pakeitimu, kuriuo siekiama supaprastinti tekstą ir 
padaryti jį aiškesnį.

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamintojų organizacijų 
asociacijoms skirta procentinė paramos 
dalis gali būti padidinta iki 5 %
parduodamos produkcijos vertės, jei 
suma, viršijanti 4,5 % parduodamos 
produkcijos vertės, yra naudojama tik 
vienai ar kelioms intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama 42 
straipsnio c, d, e, g, h ir i punktuose 
nurodytų tikslų ir kurias taiko gamintojų 
organizacijų asociacija savo narių vardu, 
įgyvendinti;

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su įžanginės dalies pakeitimu, kuriuo siekiama supaprastinti tekstą ir 
padaryti jį aiškesnį.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tarpvalstybinėms gamintojų 
organizacijoms arba tarpvalstybinėms 
gamintojų organizacijų asociacijoms 
skirta procentinė paramos dalis gali būti 
padidinta iki 5,5 % parduodamos 
produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 5 %
parduodamos produkcijos vertės, yra 
naudojama tik vienai ar kelioms 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio c, d, e, g, h ir i 
punktuose nurodytų tikslų ir kurias taiko 
tarpvalstybinė gamintojų organizacija 
arba tarpvalstybinė gamintojų 
organizacijų asociacija savo narių vardu, 
įgyvendinti.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su įžanginės dalies pakeitimu, kuriuo siekiama supaprastinti tekstą ir 
padaryti jį aiškesnį.

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, finansinė 
parama gamintojų organizacijoms, kurių 
būtiniausi kriterijai, nustatyti valstybėse 
narėse ir taikytini parduodamos 
produkcijos vertei, yra triskart didesni, 
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gali būti padidinta 2 procentiniais 
punktais.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama skatinti koncentruoti pasiūlą.

Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų organizacijos, 
vykdančios veiklą skirtingose valstybėse 
narėse, intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio b ir e punktuose 
nurodytų tikslų, taiko tarpvalstybiniu 
lygmeniu;

a) gamintojų organizacijos ir 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
vykdančios veiklą skirtingose valstybėse 
narėse, intervencines priemones, kuriomis 
siekiama tam tikro 42 straipsnyje nurodyto 
tikslo, taiko tarpvalstybiniu lygmeniu;

Or. es

Pagrindimas

Numatomi papildomi atvejai, kai gali būti didinamas ES bendro finansavimo lygis, kad būtų 
skatinama steigti gamintojų organizacijas ir asociacijas, taip stiprinant pirminio sektoriaus 
padėtį maisto grandinėje.

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmų programą pirmą kartą 
įgyvendina gamintojų organizacijų 
asociacija, pripažinta pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1308/2013;

d) veiksmų programą pirmą kartą 
įgyvendina gamintojų organizacija arba 
pripažinta gamintojų organizacijų 
asociacija;

Or. es
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Pagrindimas

Numatomi papildomi atvejai, kai gali būti didinamas ES bendro finansavimo lygis, kad būtų 
skatinama steigti gamintojų organizacijas ir asociacijas.

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) veiksmų programą pirmą kartą 
įgyvendina gamintojų organizacija, 
kurioje suvienytos arba į kurią įtrauktos 
įvairios gamintojų organizacijos;

Or. es

Pagrindimas

Numatomi papildomi atvejai, kai gali būti didinamas ES bendro finansavimo lygis, kad būtų 
skatinama steigti gamintojų organizacijas ir asociacijas.

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) veiksmų programą įgyvendina 
gamintojų organizacija, kuri bent 50 %
padidina narių skaičių arba parduodamos 
produkcijos vertę, atsižvelgdama į 
ankstesnę veiksmų programą;

Or. es

Pagrindimas

Numatomi papildomi atvejai, kai gali būti didinamas ES bendro finansavimo lygis, kad būtų 
skatinama steigti gamintojų organizacijas ir asociacijas.

Pakeitimas 200
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kovos su avilių kenkėjais ir ligomis, 
ypač varoze, veiksmai;

b) kovos su avilių kenkėjais ir ligomis, 
ypač varoze, veiksmai ir prevencija;

Or. es

Pagrindimas

Bitininkystės sektoriuje reikia nustatyti platesnio masto ir užmojo intervencines priemones, 
kurios apimtų kitus tikslus, visų pirma susijusius su investicijomis, rinkos valdymu, taip pat 
bitininkystės ir laukinių apdulkintojų apsaugos sambūviu ir papildomumu.

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą;

Or. es

Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba;

Or. es

Pakeitimas 203

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hc) veiksmai, kuriais siekiama 
planuoti gamybą ir priderinti pasiūlą prie 
paklausos;

Or. es

Pakeitimas 204

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hd) ekologiniai ženklai;

Or. es

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

he) investicijos į ūkių tobulinimą ir 
modernizavimą;

Or. es

Pakeitimas 206

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hf) prevencinės priemonės esant 
nepalankioms klimato sąlygoms;

Or. es
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Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hg) veiksmai, kuriais siekiama 
prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
šiam prisitaikymui tinkamų veislių 
naudojimą ir palankią valdymo praktiką;

Or. es

Pakeitimas 208

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hh) veiksmai, kuriais siekiama 
pagerinti naminių bičių apdulkinimą ir jų 
sambūvį su laukiniais apdulkintojais;

Or. es

Pakeitimas 209

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hi) veiksmai, kuriais siekiama kurti ir 
išsaugoti biologinei įvairovei palankias 
buveines;

Or. es

Pakeitimas 210
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hj) bitininkų ir ūkininkų 
bendradarbiavimo stiprinimo priemonės, 
visų pirma siekiant sumažinti pesticidų 
naudojimo poveikį;

Or. es

Pakeitimas 211

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hk) veiksmai, kuriais siekiama taupyti 
energiją ir didinti energijos vartojimo 
efektyvumą;

Or. es

Pakeitimas 212

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hl) veiksmai, kuriais siekiama mažinti 
atliekų kiekį ir geriau naudoti bei tvarkyti 
šalutinius produktus ir atliekas;

Or. es

Pakeitimas 213

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h m punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hm) informavimo ir sklaidos veiksmai;

Or. es

Pakeitimas 214

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies h n punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hn) gerosios patirties skatinimo 
veiksmai;

Or. es

Pakeitimas 215

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

4. Sąjungos finansinė parama 2 dalyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti turi neviršyti 75 % finansuoti 
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų 
padengia valstybės narės.

Or. es

Pagrindimas

Bitininkystės sektoriui skirtas biudžetas didinamas 70 %, todėl reikia padidinti didžiausią 
bendro finansavimo lygį, siekiant užtikrinti geresnę paramą šiai produkcijai ir taip 
atitinkamai prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo.

Pakeitimas 216

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Visoms nacionalinėms 
programoms, patvirtintoms prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui, iki 
numatytos jų užbaigimo datos taikomas 
Reglamentas Nr. 1308/2013.

Or. es

Pagrindimas

Reikia užtikrinti tinkamą perėjimą prie naujų programų.

Pakeitimas 217

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies a ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
ekonominį tvarumą ir konkurencingumą, 
atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktus;

Or. es

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, šį tikslą siūloma padalyti į dvi dalis.

Pakeitimas 218

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prisidėti prie klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie klimato 
kaitos tobulinant tvarios gamybos 
sistemas ir mažinant Sąjungos vyno 
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sektoriaus poveikį aplinkai; tie tikslai 
susiję su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, a punkte nustatytą tikslą siūloma padalyti į dvi dalis.

Pakeitimas 219

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su inovacijomis susijusios 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą, skirtos naujoviškiems produktams ir 
šalutiniams vyno gamybos produktams, 
procesams ir technologijoms kurti, ir kitos 
investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė 
vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant keitimąsi žiniomis;

e) su inovacijomis susijusios 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą, skirtos produktams, naujoviškiems 
technologiniams procesams, susijusiems 
su Reglamento Nr. 1308/2013 VII priedo 
II dalyje nurodytais produktais ar 
šalutiniais vyno gamybos produktais, 
procesams ir technologijoms kurti, ir kitos 
investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė 
vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant keitimąsi žiniomis;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama patobulinti teksto formuluotes.

Pakeitimas 220

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti;

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti ir esamoms 
rinkoms konsoliduoti;
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Or. es

Pagrindimas

Daugeliu atvejų konsoliduoti esamas rinkas yra dar svarbiau, nei užkariauti naujas rinkas.

Pakeitimas 221

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama, skirta 52 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam 
vynuogynų restruktūrizavimui ir 
konversijai atlikti, turi neviršyti 50 %
vynuogynų restruktūrizavimo ir 
konversijos faktinių išlaidų arba 75 %
mažiau išsivysčiusių regionų vynuogynų 
restruktūrizavimo ir konversijos faktinių 
išlaidų.

Sąjungos finansinė parama, skirta 52 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam 
vynuogynų restruktūrizavimui ir 
konversijai atlikti, turi neviršyti 75 %
vynuogynų restruktūrizavimo ir 
konversijos faktinių išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 222

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB. Tačiau ji 
gali būti skiriama visoms atokiausiuose 
regionuose, nurodytuose SESV 349 
straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros 
salose, apibrėžtose Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, 
įsisteigusioms įmonėms.

Išbraukta.

_________________

36 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
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rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 
2003 5 20, p. 36).

Or. es

Pakeitimas 223

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonėms, kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I 
antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, taikomos pirmoje 
pastraipoje nurodytos didžiausios ribos 
sumažinamos perpus.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 224

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytos didžiausios 
ribos gali būti sumažintos investicijoms, 
kurias vykdo kitos įmonės nei labai 
mažos, mažosios ir vidutinės įmonės.

Or. es

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta 
Sąjungos finansinė parama teikiama tik 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Rekomendacijoje 
2003/361/EB, tačiau ji gali būti skiriama 
visoms atokiausiuose regionuose, 
nurodytuose SESV 349 straipsnyje, ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, apibrėžtose 
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 
straipsnio 2 dalyje, įsisteigusioms 
įmonėms.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Į dideles įmones inovacijų srityje neturėtų būti žvelgiama nepalankiai, nes būtent jos turi 
daugiausia išteklių šios rūšies priemonėms, kuriomis naudojamasi visame sektoriuje.

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonėms, kurioms netaikoma 
Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I 
antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir 
kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų 
arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 
200 mln. EUR, taikoma pirmoje 
pastraipoje nurodyta didžiausia paramos 
riba sumažinama perpus.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 227

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Pirmoje pastraipoje nurodytos didžiausios 
ribos gali būti sumažintos investicijoms, 
kurias vykdo kitos įmonės nei labai 
mažos, mažosios ir vidutinės įmonės.

Or. es

Pakeitimas 228

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 %
finansuoti tinkamų išlaidų.

6. Sąjungos finansinė parama 
informavimo ir skatinimo veiksmams, 
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h 
punktuose, vykdyti turi neviršyti 80 %
finansuoti tinkamų išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 229

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visoms programoms, patvirtintoms 
prieš įsigaliojant šiam reglamentui, iki 
numatytos jų užbaigimo datos taikomas 
Reglamentas Nr. 1308/2013.

Or. es

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad įgyvendinamos programos nebūtų nutraukiamos.

Pakeitimas 230

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gerinti alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies f punkte 
nustatytu konkrečiu tikslu;

d) gerinti alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytu konkrečiu tikslu;

Or. es

Pagrindimas

Klaidos ištaisymas.

Pakeitimas 231

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) taikyti krizių prevencijos ir 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į 
krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių rinkoje; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies h punkte nustatytu 
konkrečiu tikslu;

f) taikyti krizių prevencijos ir 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į 
krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų 
alyvuogių rinkoje; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose
nustatytu konkrečiu tikslu;

Or. es

Pagrindimas

Klaidos ištaisymas.

Pakeitimas 232

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kituose 39 straipsnio f 
punkte nurodytuose sektoriuose siekia 
vieno ar daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Valstybės narės, siekdamos pradėti 
įgyvendinti veiksmų programas arba 
nacionalines paramos programas, kituose 
39 straipsnio f punkte nurodytuose 
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sektoriuose siekia vieno ar daugiau iš šių 
nurodytų tikslų:

Or. es

Pagrindimas

Parama „kitiems sektoriams“ neturėtų apsiriboti parama veiksmų programoms. Valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė rinktis tarp šių intervencinių priemonių ir nacionalinių 
paramos programų, atsižvelgiant į konkrečią kiekvieno sektoriaus padėtį.

Pakeitimas 233

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti
novatorišką praktiką, kuria skatinamas 
ekonominis konkurencingumas ir rinkos 
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams ir gyvūnų 
ligoms, biologinės saugos didinimą ir 
antimikrobinių medžiagų kiekio 
mažinimą, mokslinius tyrimus ir tuos 
metodus plėtoti, taip pat taikyti 
novatorišką praktiką, kuria skatinamas 
ekonominis konkurencingumas ir rinkos 
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Intervencinių priemonių rūšys turi atitikti žemės ūkio ir gyvulininkystės sektorių tikslus ir 
prioritetus ir apimti svarbiausius sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos ir socialinių tikslų 
įtraukimo aspektus. Šiame straipsnyje numatytos sektorių intervencinės priemonės apima 
tiesiogiai žemės ūkio sektoriui taikytinas priemones, visų pirma susijusias su kenkėjų kontrole 
ir nepalankiais klimato reiškiniais, kurios nėra vienodai taikomos gyvulininkystės sektoriui. Šį 
straipsnį reikia papildyti, kad būtų labiau atsižvelgiama į gyvulininkystės produkciją.

Pakeitimas 234

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams ir 
ligoms atsparią ir aplinkai naudingą 
auginimo praktiką bei gamybos metodus;
aplinkai nekenksmingu būdu naudoti ir 
tvarkyti šalutinius produktus bei atliekas, 
tausiai naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir didinti energijos vartojimo efektyvumą;
tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies e ir 
f punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. es

Pakeitimas 235

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skatinti parduoti vieno ar kelių 40
straipsnio f punkte nurodytų sektorių 
produktus ir vykdyti jų rinkodarą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

g) skatinti parduoti vieno ar kelių 39
straipsnio f punkte nurodytų sektorių 
produktus ir vykdyti jų rinkodarą; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Klaidos ištaisymas.

Pakeitimas 236

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) taikyti prevencines priemones, 
kuriomis gyvuliai būtų apsaugomi nuo 
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plėšrūnų užpuolimų;

Or. es

Pakeitimas 237

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Intervencinių priemonių rūšys Veiksmų programoms skirtų intervencinių 
priemonių rūšys

Or. es

Pakeitimas 238

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) sumažinti dujinių teršalų ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Or. es

Pagrindimas

Intervencinių priemonių rūšys turi atitikti žemės ūkio ir gyvulininkystės sektorių tikslus ir 
prioritetus ir apimti svarbiausius sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos ir socialinius 
aspektus. Šios rūšies intervencinėmis priemonėmis turėtų būti labiau atsižvelgiama į ypatingą 
kazuistiką gyvulininkystės sektoriuje.

Pakeitimas 239

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti vi) didinti biologinę saugą, saugoti 
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jų gerovę; gyvūnų sveikatą ir užtikrinti jų gerovę;

Or. es

Pakeitimas 240

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) mažinti atliekų kiekį ir geriau 
naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei 
atliekas;

vii) mažinti išmetamųjų teršalų ir
atliekų kiekį ir geriau naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas;

Or. es

Pakeitimas 241

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto viii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) didinti atsparumą kenkėjams; viii) didinti atsparumą kenkėjams ir 
gyvūnų ligoms;

Or. es

Pakeitimas 242

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto ix a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ixa) mažinti antimikrobinių medžiagų 
naudojimą;

Or. es
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Pakeitimas 243

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto x a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) taikyti prevencines priemones, 
kuriomis gyvuliai būtų apsaugomi nuo 
plėšrūnų užpuolimų;

Or. es

Pakeitimas 244

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti;

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti; kova su kenkėjais ir gyvūnų 
ligomis;

Or. es

Pakeitimas 245

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

Or. es

Pagrindimas

Ištaisymas.
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Pakeitimas 246

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma galutiniams 
vartotojams parduodamų produktų kokybės 
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas.

h) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma galutiniams 
vartotojams parduodamų produktų kokybės 
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas ir 
informavimas apie gamybos metodus.

Or. es

Pakeitimas 247

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gamintojų organizacijų, pripažintų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, 
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas 
ir (arba) papildymas;

a) gamintojų organizacijų, pripažintų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, 
savitarpio pagalbos fondų ir kitų rizikos 
valdymo fondų įsteigimas ir (arba)
papildymas;

Or. es

Pagrindimas

Be savitarpio pagalbos fondų, gamintojų organizacijos gali steigti kitus fondus, kuriems 
nereikia perdraudimo ir kurių veikimo pradžią lengviau užtikrinti. Negalima užkirsti kelio 
šios rūšies alternatyvioms priemonėms.

Pakeitimas 248

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į materialųjį ir b) investicijos į materialųjį ir 
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nematerialųjį turtą, padedančios 
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų 
produktų kiekius;

nematerialųjį turtą, padedančios 
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų 
produktų kiekius, ir labiau paklausą 
atitinkanti pasiūla;

Or. es

Pakeitimas 249

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendras gamintojų organizacijos 
arba jos narių pagamintų produktų 
sandėliavimas;

c) bendras gamintojų organizacijos 
arba jos narių pagamintų produktų 
sandėliavimas, taip pat produktų 
perdirbimas jų sandėliavimui palengvinti;

Or. es

Pakeitimas 250

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramos veterinarijos veiklai 
priemonės;

Or. es

Pakeitimas 251

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) gyvulių išteklių papildymas 
priverstinai skerdžiant gyvulius dėl 
sveikatos priežasčių ar gaivalinių 
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nelaimių sukeltų nuostolių;

Or. es

Pakeitimas 252

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pūdymo laikotarpių pratęsimas po 
krizių, kilusių dėl gyvūnų ligų;

Or. es

Pakeitimas 253

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) derliaus ir produkcijos draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, 
kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai 
imtųsi būtinų rizikos prevencijos 
priemonių.

h) derliaus ir ūkio draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, 
kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai 
imtųsi būtinų rizikos prevencijos 
priemonių.

Or. es

Pakeitimas 254

Pasiūlymas dėl reglamento
60 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a straipsnis

Paramos programų intervencinių 
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priemonių rūšys

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose kiekvienam 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytam konkrečiam 39 straipsnio f 
punkte nurodytuose sektoriuose siektinam 
tikslui įgyvendinti pasirenka vienos ar 
kelių toliau išvardytų rūšių intervencines 
priemones:

a) investicijos į įrenginius, 
materialųjį ir nematerialųjį turtą; 
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
gamyba, taip pat kiti veiksmai, kuriais 
siekiama tų pačių tikslų, kaip numatyta 60 
straipsnio 1 dalies a punkte;

b) techninė parama ūkininkams, visų 
pirma susijusi su gyvūnų ir augalų 
sveikata, klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos;

c) veiksmai, kuriais siekiama išvengti 
augalų kenkėjų ir gyvūnų ligų ir su jais 
kovoti;

d) rinkos stebėsenos veiksmai ir 
informacija apie gamybą ir gamybos 
metodus;

e) veiksmai, kuriais siekiama 
planuoti gamybą ir priderinti pasiūlą 
atsižvelgiant į paklausą;

f) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
produktų kokybę, įskaitant nacionalinių ir 
Sąjungos kokybės sistemų įgyvendinimą;

g) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma susijusių su gyvūnų ir 
augalų sveikata, gyvūnų gerove ir 
aplinkos apsaugos aspektais, 
įgyvendinimas;

h) su ekologine gamyba susiję 
veiksmai;

i) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
ūkių tvarumą ir gamybos veiksmingumą, 
be kita ko, taikant gamybos metodus, 
kuriais atsižvelgiama į aplinkos apsaugą 
ir gyvūnų gerovę;

j) veiksmai, kuriais siekiama mažinti 
gamybai naudojamų antimikrobinių 
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medžiagų kiekį;

k) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, padedančios 
veiksmingiau valdyti gaminamų ir rinkai 
teikiamų produktų kiekius;

l) laikina ir mažėjanti parama, skirta 
savitarpio pagalbos fondų steigimo 
administracinėms išlaidoms kompensuoti;

m) derliaus ir produkcijos draudimas 
nuo pajamų nuostolių, patiriamų dėl 
nepalankių klimato reiškinių ir gyvūnų 
bei augalų ligų;

n) priemonės, kuriomis siekiama 
apsaugoti gyvulius nuo plėšrūnų 
užpuolimų ir juos sušvelninti.

Or. es

Pakeitimas 255

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos programos Bendrosios veiksmų programų ir 
nacionalinių paramos programų sąlygos

Or. es

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia suteikti galimybę kaip alternatyvą veiksmų programoms įtraukti 
nacionalines paramos programas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes kiekviename 
sektoriuje.

Pakeitimas 256

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame 1. Kiekviename atitinkamame 
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sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

sektoriuje siektini tikslai ir taikytinos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas arba nacionalines paramos 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. es

Pakeitimas 257

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji 
metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai.

2. 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių veiksmų programų ir nacionalinių 
paramos programų įgyvendinimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji 
metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai.

Or. es

Pakeitimas 258

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Veiksmų programose aprašomos 
intervencinės priemonės, pasirinktos iš 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių 
priemonių.

3. Veiksmų programose ir 
nacionalinėse paramos programose
aprašomos intervencinės priemonės, 
pasirinktos iš valstybių narių BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytų 
intervencinių priemonių.

Or. es
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Pakeitimas 259

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos fondai Gamintojų organizacijų ir jų asociacijų
veiklos fondai

Or. es

Pakeitimas 260

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama Sąjungos finansinė parama veiksmų 
programoms ir nacionalinėms paramos 
programoms

Or. es

Pakeitimas 261

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė parama turi būti 
lygi faktiškai sumokėtų 62 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų finansinių įnašų 
sumai ir neviršyti 50 % faktiškai patirtų 
išlaidų.

1. Sąjungos finansinė parama veiksmų 
programoms turi būti lygi faktiškai 
sumokėtų 62 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytų finansinių įnašų sumai ir neviršyti 
50 % faktiškai patirtų išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 262

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansinė parama turi 
neviršyti 5 % kiekvienos gamintojų 
organizacijos arba gamintojų organizacijų 
asociacijos parduodamos produkcijos 
vertės.

2. 1 dalyje nurodyta Sąjungos 
finansinė parama turi neviršyti 5 %
kiekvienos gamintojų organizacijos arba 
gamintojų organizacijų asociacijos 
parduodamos produkcijos vertės.

Or. es

Pakeitimas 263

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąjungos finansinė parama 
paramos programoms sudaro 50 %
išlaidų. Valstybės narės finansuoja 
likusius 50 %.

Or. es

Pakeitimas 264

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų ir naujų ūkininkų
įsisteigimas ir kaimo verslo kūrimas;

Or. es

Pakeitimas 265

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ha) kaimo vietovių moterims skirtos 
teminės paprogramės.

Or. es

Pagrindimas

Būtina vėl suteikti galimybę sukurti teminę paprogramę kaimo vietovių moterims, numatant 
didesnę bendro finansavimo normą, siekiant padėti įgyvendinti tikslą skatinti moteris aktyviau 
dalyvauti kaimo vietovių ekonomikoje.

Pakeitimas 266

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) parama, kuria siekiama išvengti 
žalos dėl plėšrūnų užpuolimų ir ją 
sušvelninti.

Or. es

Pakeitimas 267

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

3. Valstybės narės skiria su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu agrarinės aplinkosaugos priemonės yra privalomos visoje valstybių narių 
teritorijoje.
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Pakeitimas 268

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams, ūkininkų grupėms ir kitiems 
žemės valdytojams, savanoriškai 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
kurie gali padėti siekti 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų konkrečių susijusių tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Būtina tiksliau nurodyti, kas gali būti šios priemonės paramos gavėjai pagal galiojančius 
teisės aktus.

Pakeitimas 269

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį, arba juos papildo.

Or. es

Pagrindimas

28 straipsnyje numatytos ekologinės sistemos priemonės ir šiame straipsnyje numatytos 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės gali būti tokio paties pobūdžio, tačiau jų 
užmojai skiriasi. Reikia aiškiai nurodyti, kad šios priemonės gali būti papildomosios.

Pakeitimas 270

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja visas
dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas 
paramos gavėjų išlaidas ir prarastas 
pajamas ar jų dalį arba taiko paskatas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

Or. es

Pakeitimas 271

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
žemės ūkio veiklai įtaką darančius 
griežtus nuolatinius apribojimus dėl 
prisiimtų įsipareigojimų ir skirtingas 
ūkininkavimo sistemas, gali nustatyti 
skirtingas išmokas.

Or. es

Pakeitimas 272

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus 
pereiti prie Reglamente (EB) Nr. 834/2007 
apibrėžtos ekologinio ūkininkavimo 
praktikos ir metodų arba juos išlaikyti, ir 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
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paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

Or. es

Pakeitimas 273

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai 
intervencinės priemonės yra orientuotos į 
ekologinės gamybos aplinkos ir klimato 
srities įsipareigojimus ir genetinių išteklių 
gyvulininkystės sektoriuje gerinimą, 
išmoka gali būti skiriama už ūkį.

Or. es

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į ypatingą žemės neturinčių gyvulių augintojų padėtį.

Pakeitimas 274

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b. Paramos ekologiniam 
ūkininkavimui pagal šį straipsnį atveju 
išmokos skiriamos tikriesiems 
ūkininkams, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies d punkte.

Or. es

Pagrindimas

Nustatoma tokia pati sąlyga kaip šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose numatyta sąlyga dėl 
„aktyvių“ ūkininkų.
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Pakeitimas 275

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių susijusių tikslų, 
šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

Or. es

Pakeitimas 276

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių susijusių tikslų, 
šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ,
2009/147/EB ir 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

Or. es

Pakeitimas 277

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
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ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

ūkininkams, ūkininkų grupėms, miškų 
valdytojams ir miškų valdytojų grupėms. 
Tinkamai pagrįstais atvejais jos gali būti 
skiriamos ir kitiems žemės valdytojams.

Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma galiojančių teisės aktų taikymo sritis.

Pakeitimas 278

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti 
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede 
nurodytą 2 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti 
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
sąlygos.

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti 
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede 
nurodytą 1 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti 
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
sąlygos.

Or. es

Pagrindimas

Ištaisymas.

Pakeitimas 279

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro netinkamų Netinkamos finansuoti investicijos ir 
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finansuoti investicijų ir išlaidų kategorijų 
sąrašą, į kurį įtraukia bent:

išlaidų kategorijos apima:

Or. es

Pakeitimas 280

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis, arba žemės 
ūkio paskirties žemės pirkimą 
įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos 
projektus, susijusius su vietos plėtros 
strategija;

Or. es

Pakeitimas 281

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių ir gyvulių papildymu 
patyrus nuostolių dėl plėšrūnų 
užpuolimų;

Or. es

Pakeitimas 282
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drėkinimą ir 
drenavimą, kurios yra nesuderinamos su 
geros vandens telkinių būklės užtikrinimu, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalyje, įskaitant drėkinimo 
plėtrą, darančią poveikį vandens 
telkiniams, kurių būklė pagal atitinkamą 
upių baseinų valdymo planą yra prastesnė 
nei gera, išskyrus atvejus, kai minėtos 
investicijos padeda veiksmingai taupyti 
vandenį;

Or. es

Pakeitimas 283

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas, 
išskyrus tiesiogiai su žemės ūkio 
sektoriumi susijusias bendros svarbos 
investicijas;

Or. es

Pakeitimas 284

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 55 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.
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Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma didžiausia dabartinė bendro finansavimo norma.

Pakeitimas 285

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą, 
agrarinės miškininkystės sistemų 
atkūrimą ir investicijoms, susijusioms su 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į agrarinės miškininkystės sistemų, susijusių ir su žemės ūkiu, ir su 
miškininkyste, ypatumus, būtina aiškiai nurodyti šias sistemas.

Pakeitimas 286

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių arba 
katastrofinių įvykių, įskaitant kenkėjus ir 
ligas, ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

Or. es
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Pakeitimas 287

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijoms į gyvulių apsaugą 
nuo plėšrūnų užpuolimų;

Or. es

Pakeitimas 288

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) jaunųjų ūkininkų vykdomoms 
investicijoms;

Or. es

Pagrindimas

Turi būti didinama paramą jaunųjų ūkininkų investicijoms, nes reikia skatinti kartų kaitą.

Pakeitimas 289

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) investicijoms į žemės ūkį vietovėse, 
kuriose esama gamtinių arba kitokių 
būdingų kliūčių.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į svarbų šių vietovių vaidmenį siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, labai 
svarbu, kad šiose vietovėse būtų toliau vykdoma žemės ūkio veikla.
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Pakeitimas 290

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) su vietos plėtros strategija 
susijusiems žemės ūkio srities projektams;

Or. es

Pakeitimas 291

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Su investicijomis susijusios 
paramos gavėjai gali prašyti, kad 
kompetentingos mokėjimo agentūros 
sumokėtų avansą, kuris sudarytų iki 50 %
su investicijomis susijusios viešosios 
paramos, jei tokia galimybė numatyta 
strateginiame plane.

Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma galiojanti nuostata.

Pakeitimas 292

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo 
verslo kūrimas

Jaunųjų ūkininkų ir naujų ūkininkų
įsisteigimas ir kaimo verslo kūrimas

Or. es
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Pagrindimas

Nauji ūkininkai žemės ūkio sektoriuje atlieka svarbų vaidmenį atgaivinant kaimo vietoves.

Pakeitimas 293

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
ir naujų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo 
verslo kūrimo paramą.

Or. es

Pakeitimas 294

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) steigtis naujiems ūkininkams;

Or. es

Pakeitimas 295

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

c) ūkininkams, kurie įvairina 
vykdomą veiklą, labai mažoms bei 
mažosioms įmonėms ir fiziniams 
asmenims kaimo vietovėse kurti su ne 
žemės ūkio veikla susijusį verslą kaimo 
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vietovėse, kurios įtrauktos į vietos plėtros 
strategijas.

Or. es

Pakeitimas 296

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) į 25 straipsnyje numatytą sistemą 
įtrauktiems smulkiesiems ūkininkams, 
kurie visam laikui perleidžia savo valdą 
kitam ūkininkui.

Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma galiojanti nuostata.

Pakeitimas 297

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nustatyti 
konkrečias nuostatas jauniesiems 
ūkininkams, kad jie, siekdami neprarasti 
paramos įsisteigimui, įsitrauktų į 
gamintojų organizacijų arba kooperatinių 
struktūrų veiklą. Šiomis nuostatomis turi 
būti atsižvelgiama į proporcingumo 
principą ir nustatoma, ar jaunasis 
ūkininkas dalyvauja gamintojų 
organizacijos arba kooperatinės 
struktūros veikloje.

Or. es
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Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į kooperatinių struktūrų ir gamintojų organizacijų ypatumus, kad būtų 
galima tinkamai reaguoti į problemas, iškilusias dabartiniu programavimo laikotarpiu, per 
kurį jaunieji ūkininkai buvo atgrasomi nuo įsitraukimo, nes nebuvo veiksmingos ūkio 
kontrolės.

Pakeitimas 298

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Parama pagal šį straipsnį gali būti 
skiriama keliomis dalimis.

Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma galiojanti nuostata.

Pakeitimas 299

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
susijusių tikslų. Šios priemonės gali būti 
sudarytos iš įvairios rizikos valdymo 
sistemų.

Or. es

Pakeitimas 300
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas, arba, kooperatyvų ir 
gamintojų organizacijų atveju, į kitos 
rūšies fondus, kurių tikslas – jų nariams 
kylančios rizikos valdymas.

Or. es

Pagrindimas

Yra kitos rūšies fondų, kuriems nereikia perdraudimo. Gamintojų organizacijoms ir 
kooperatyvams įsteigti šiuos fondus paprasčiau nei savitarpio pagalbos fondus.

Pakeitimas 301

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles.

c) savitarpio pagalbos fondų ir kitų 
kooperatyvų ir gamintojų organizacijų 
rizikos valdymo fondų steigimo ir valdymo 
taisykles.

Or. es

Pakeitimas 302

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
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veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, 
vietos veiklos grupių bendradarbiavimo 
projektais LEADER, taip pat skatinama 
taikyti kokybės sistemas, kurti gamintojų 
organizacijas ar gamintojų grupes arba 
plėtoti kitų rūšių bendradarbiavimą.

Or. es

Pagrindimas

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektai turi būti įtraukti prie bendradarbiavimu 
pagrįstų intervencinių priemonių.

Pakeitimas 303

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės. Ši dalis 
netaikoma Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą
LEADER.

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės. Ši dalis 
netaikoma iniciatyvai LEADER.

Or. es

Pakeitimas 304

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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8a. Vietos veiklos grupės gali prašyti, 
kad kompetentingos mokėjimo agentūros 
sumokėtų avansą, jei tokia galimybė 
numatyta strateginiame plane. Avanso 
mokėjimo suma neviršija 50 % viešosios 
paramos, susijusios su einamosiomis ir 
aktyvinimo išlaidomis.

Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma galiojanti nuostata.

Pakeitimas 305

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, 
miškininkystės, aplinkos ir klimato 
apsaugos ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

Or. es

Pakeitimas 306

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Skiriama parama turi būti ne didesnė kaip 
100 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. es
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kokios svarbios šios rūšies intervencinės priemonės, kurios bus privalomos 
valstybėms narėms, paramos norma turėtų siekti 100 %.

Pakeitimas 307

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 
atokiausiuose regionuose ir kitais tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės, 
siekdamos šio reglamento 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, gali taikyti 
didesnę normą arba skirti didesnę sumą, 
nei nustatyta toje dalyje.

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies antros 
pastraipos, atokiausiuose regionuose ir 
kitais tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, siekdamos šio reglamento 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, gali 
skirti didesnę sumą, nei nustatyta toje 
pastraipoje.

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 308

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Parama pagal šį straipsnį 
neskiriama tiems instruktavimo arba 
mokymo kursams, kurie yra įprastinių 
vidurinio arba aukštojo lygmens švietimo 
programų arba sistemų dalis.

Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma galiojanti nuostata.
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Pakeitimas 309

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Žinių perdavimo ir informavimo 
paslaugas teikiančios įstaigos turi turėti 
tinkamus pajėgumus, t. y. turėti 
kvalifikuotus darbuotojus ir rengti 
mokymus, kad būtų pajėgios atlikti šią 
užduotį.

Or. es

Pagrindimas

Išlaikoma galiojanti nuostata.

Pakeitimas 310

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Kaimo vietovių moterims skirtos
priemonės

Valstybės narės į savo strateginius planus 
gali įtraukti teminę paprogramę, skirtą 
kaimo vietovių moterims. Šia paprograme 
turi būti siekiama 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų.

Or. es

Pakeitimas 311

Pasiūlymas dėl reglamento
72 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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72b straipsnis

Parama, kuria siekiama išvengti žalos dėl 
plėšrūnų užpuolimų ir ją sušvelninti

1. Valstybės narės, laikydamosi 
šiame straipsnyje nustatytų sąlygų, gali 
padėti diegti priemones, kuriomis 
siekiama apsaugoti gyvulininkystės ūkius 
nuo plėšrūnų užpuolimų ir kompensuoti 
gamintojams nuostolius, patirtus dėl šių 
užpuolimų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų visiškai arba iš dalies kompensuotos 
papildomos išlaidos ir pajamų nuostoliai, 
patiriami dėl prevencijos priemonių, arba 
dėl šių užpuolimų patirti gyvulių bandų 
nuostoliai.

3. Valstybės narės nustato žalos rūšis 
ir prevencines priemones, kurioms 
taikoma 2 dalyje numatyta kompensacija.

Or. es

Pagrindimas

Dėl Buveinių direktyvos Europos Sąjungoje labai padaugėjo saugomų rūšių plėšrūnų, todėl 
padaugėjo ir gyvulių užpuolimų atvejų, o tai kelia grėsmę daugelio ūkių ekonominiam 
gyvybingumui. Kaimo plėtros skyriuje reikia nustatyti konkrečią intervencinę priemonę šiai 
problemai spręsti.

Pakeitimas 312

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų ir naujų 
ūkininkų įsisteigimu ir kaimo verslo 
kūrimu, bendradarbiavimu, keitimusi 
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informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

žiniomis ir informavimu, taip pat 
konkrečiomis kaimo vietovių moterims 
skirtomis priemonėmis. Atrankos 
kriterijais siekiama užtikrinti vienodas 
sąlygas pareiškėjams, geresnį finansinių 
išteklių naudojimą ir tikslingesnį paramos 
taikymą pagal intervencinių priemonių 
paskirtį. Paramos gavėjai atrenkami 
remiantis kvietimais teikti pasiūlymus, 
taikant veiksmingus ekonominius, 
socialinius ir aplinkos kriterijus.

Or. es

Pakeitimas 313

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, 
kai dėl susijusių veiksmų rūšies pobūdžio 
atrankos kriterijų nustatyti nėra 
galimybės, vadovaujančioji institucija gali 
nustatyti kitą atrankos metodą, kuris, 
pasikonsultavus su Stebėsenos komitetu, 
turi būti apibūdintas strateginiame plane.

Or. es

Pakeitimas 314

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies a punkte minimi mokėjimai 
galutiniams gavėjams gali būti skiriami 
tik apyvartiniam kapitalui, jei ūkininkai 
nukentėjo nuo atšiaurių klimato sąlygų 
ir (arba) rinkos krizės.

Or. es
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Pakeitimas 315

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje 
nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 
1 dalyje nurodyta ir partnerystės sutartyje 
skirta suma, nesudaromas iki 2021 m.
gruodžio 31 d., valstybė narė, siekdama 
atitinkamą sumą panaudoti, pagal 107 
straipsnį pateikia prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą.

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje 
nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 
1 dalyje nurodyta ir partnerystės sutartyje 
skirta suma, nesudaromas iki 2023 m.
gruodžio 31 d., valstybė narė, siekdama 
atitinkamą sumą panaudoti, pagal 107 
straipsnį pateikia prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą. Šis pakeitimas 
neįskaičiuojamas 107 straipsnio 7 dalies 
atveju.

Or. es

Pakeitimas 316

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Europos 
Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo 
nustatomos išmokų pagal šį skyrių 
viršutinės ribos.

Or. es

Pagrindimas

Šios viršutinės ribos būtinos siekiant užtikrinti, kad valstybėse narėse taikomos kaimo plėtros 
intervencinės priemonės būtų kuo labiau suderintos.

Pakeitimas 317

Pasiūlymas dėl reglamento
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80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį planą, 
sausio 1 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo tada, kai Komisija patvirtina
BŽŪP strateginį planą.

Or. es

Pakeitimas 318

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidos, kurios tampa tinkamomis 
finansuoti dėl BŽŪP strateginio plano 
pakeitimo, laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis nuo pakeitimo 
prašymo pateikimo Komisijai dienos.

Išlaidos, kurios tampa tinkamomis 
finansuoti dėl BŽŪP strateginio plano
pakeitimo, laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP ir EŽŪGF įnašo lėšomis nuo 
pakeitimo prašymo pateikimo Komisijai 
dienos.

Or. es

Pagrindimas

Taip pat reikia įtraukti EŽŪGF. Kol nepadaromas pakeitimas, išmokos nėra faktinės.

Pakeitimas 319

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir 
pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl 
gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, 
nepalankių klimato reiškinių ar didelio ir 
staigaus valstybės narės arba regiono 
socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčio 
yra taikomos nepaprastosios priemonės, 

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir 
pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl 
gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, 
įskaitant gaisrus ir potvynius, nepalankių 
klimato reiškinių, didelių rinkos krizių ar 
didelio ir staigaus valstybės narės arba 
regiono socialinių ir ekonominių sąlygų 
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BŽŪP strateginiame plane gali būti 
numatyta, kad dėl plano pakeitimų 
EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos 
tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio 
pradžios datos.

pokyčio yra taikomos nepaprastosios 
priemonės, BŽŪP strateginiame plane gali 
būti numatyta, kad dėl plano pakeitimų 
EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos 
tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio 
pradžios datos.

Or. es

Pakeitimas 320

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2029 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2029 m.] 
gruodžio 31 d.

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2030 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2030 m.] 
gruodžio 31 d.

Or. es

Pagrindimas

Būtina išlaikyti dabartinio programavimo laikotarpio n+3 taisyklę, nes tarp dabartinio ir 
būsimo programavimo laikotarpių bus kelerių metų sutapimo laikotarpis.

Pakeitimas 321

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio Reglamento (ES) 
[HZR] 15 straipsnio taikymui, didžiausia 
suma, kuri valstybėje narėje gali būti skirta 
kalendoriniais metais pagal šio reglamento 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
2 poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 

Nedarant poveikio Reglamento (ES) 
[HZR] 15 straipsnio taikymui, didžiausia 
suma, kuri valstybėje narėje gali būti skirta 
kalendoriniais metais pagal šio reglamento 
III antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 
2 poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 
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straipsnį, neturi viršyti VI priede nurodyto 
tos valstybės narės finansinio asignavimo.

straipsnį, neturi viršyti VI priede nurodyto 
tos valstybės narės finansinio asignavimo.

Or. es

Pakeitimas 322

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali nuspręsti 
bazinės pajamų paramos tvarumui didinti 
metinę nacionalinę viršutinę ribą, 
atimamą iš VII priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, padidinti ne 
daugiau kaip 3 %, jei taip nustatyta 
strateginiame plane.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama išlaikyti galiojančią nuostatą, kuri leistų suteikti valstybėms narėms tam tikro 
lankstumo nustatant, kiek lėšų skiriama bazinei pajamų paramai tvarumui didinti.

Pakeitimas 323

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei bendra tiesioginių išmokų 
suma, kuri turi būti skirta valstybei narei, 
viršytų IV priede nustatytas viršutines 
ribas, atskaičius VI priede nurodytas 
sumas, valstybės narės visoms tiesioginių 
išmokų sumoms taiko linijinį sumažinimą.

Or. es
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Pagrindimas

Išlaikoma galiojanti nuostata, suderinta su ankstesniu pakeitimu.

Pakeitimas 324

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vokietijai skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba apynių sektoriaus 
intervencinėms priemonėms turi būti 
2 188 000 EUR per metus.

3. Vokietijai skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba apynių sektoriaus 
intervencinėms priemonėms turi būti 
X EUR per metus.

Or. es

Pagrindimas

Kol nesibaigė derybos dėl naujos finansinių perspektyvų sistemos, dar nereikėtų nustatyti šio 
punkto sumos. Be to, raginama išlaikyti BŽŪP fondus.

Pakeitimas 325

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 10 666 000 EUR per metus 
Graikijai,

a) X EUR per metus Graikijai,

Or. es

Pagrindimas

Kol nesibaigė derybos dėl naujos finansinių perspektyvų sistemos, dar nereikėtų nustatyti šio 
punkto sumos. Be to, raginama išlaikyti BŽŪP fondus.

Pakeitimas 326

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 4 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 554 000 EUR per metus Prancūzijai 
ir

b) X EUR per metus Prancūzijai ir

Or. es

Pagrindimas

Kol nesibaigė derybos dėl naujos finansinių perspektyvų sistemos, dar nereikėtų nustatyti šio 
punkto sumos. Be to, raginama išlaikyti BŽŪP fondus.

Pakeitimas 327

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 34 590 000 EUR per metus Italijai. c) X EUR per metus Italijai.

Or. es

Pagrindimas

Kol nesibaigė derybos dėl naujos finansinių perspektyvų sistemos, dar nereikėtų nustatyti šio 
punkto sumos. Be to, raginama išlaikyti BŽŪP fondus.

Pakeitimas 328

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 2023 m. valstybės narės gali 
peržiūrėti 6 dalyje nurodytus savo 
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks 
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP 
strateginius planus.

7. 2025 m. valstybės narės gali 
peržiūrėti 6 dalyje nurodytus savo 
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks 
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP 
strateginius planus.

Or. es

Pakeitimas 329
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Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 
78 811 mln. EUR dabartinėmis kainomis 
pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę 
programą38.

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra X mln. EUR 
dabartinėmis kainomis pagal 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą38.

_________________ _________________

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m.
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m.
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.

Or. es

Pagrindimas

Kol nesibaigė derybos dėl naujos finansinių perspektyvų sistemos, dar nereikėtų nustatyti šio 
punkto sumos. Be to, raginama išlaikyti BŽŪP fondus.

Pakeitimas 330

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. es
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Pagrindimas

Bendro finansavimo normos turi likti tokios pačios kaip 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

Pakeitimas 331

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. es

Pagrindimas

Bendro finansavimo normos turi likti tokios pačios kaip 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

Pakeitimas 332

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 75 % pereinamojo laikotarpio 
regionuose;

Or. es

Pagrindimas

Bendro finansavimo normos turi likti tokios pačios kaip 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

Pakeitimas 333

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Or. es

Pagrindimas

Bendro finansavimo normos turi likti tokios pačios kaip 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

Pakeitimas 334

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % finansuoti viešųjų išlaidų 
kituose regionuose.

d) 53 % finansuoti viešųjų išlaidų 
kituose regionuose.

Or. es

Pagrindimas

Bendro finansavimo normos turi likti tokios pačios kaip 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

Pakeitimas 335

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 

a) 90 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms investicijoms, 
susijusioms su miško atkūrimu ir 
konkrečiais su aplinka ir klimatu 
susijusiais tikslais, nurodytais 6 straipsnio 
1 dalies d, e ir f punktuose, 69 straipsnio 2 
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inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

dalies a punkte nurodytiems veiksmams,
paramai Europos inovacijų partnerystei 
pagal šio reglamento 71 straipsnį ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER, šio 
reglamento 135 straipsnyje nurodytiems 
regionams, 72 straipsnyje nurodytiems 
veiksmams, veiksmams, kuriems teikiama 
parama naudojant finansines priemones, 
72a straipsnyje (naujame) nurodytoms 
priemonėms ir mažai apgyvendintiems 
regionams;

Or. es

Pakeitimas 336

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama bet kokios rūšies
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Srityse, kuriuose yra gamtinių kliūčių, parengtomis priemonėmis turi būti atsižvelgiama į 
minimalias EŽŪFKP, kuris neišvengiamai turi būti skirtas intervencinėms priemonėms, 
susijusioms su aplinkos ir klimato tikslais, fondų išlaidas, atsižvelgiant į teigiamą žemės ūkio 
veiklos poveikį šių sričių išsaugojimui. Komisijos pasiūlymas prieštarauja jos atliktam 
poveikio vertinimui ir 87 straipsnio 2 dalies c punkte numatytam koeficientui.

Pakeitimas 337

Pasiūlymas dėl reglamento
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86 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienai valstybei narei X priede 
nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto 
tikslo „pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo 
plėtrai kaimo vietovėse“ įgyvendinimui. 
Remiantis stiprybėmis, silpnybėmis, 
galimybėmis ir grėsmėmis (SSGG) 
pagrįsta padėties analize bei poreikių, į 
kuriuos būtina atsižvelgti, nustatymu, ta 
suma naudojama šių rūšių intervencinėms 
priemonėms:

4. Kiekvienai valstybei narei X priede 
nurodyta mažiausia suma rezervuojama 
paramai jauniesiems ūkininkams. 
Remiantis stiprybėmis, silpnybėmis, 
galimybėmis ir grėsmėmis (SSGG) 
pagrįsta padėties analize bei poreikių, į 
kuriuos būtina atsižvelgti, nustatymu, ta 
suma naudojama šių rūšių intervencinėms 
priemonėms:

Or. es

Pakeitimas 338

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jaunųjų ūkininkų įsisteigimui, kaip 
nurodyta 69 straipsnio.

b) jaunųjų ūkininkų įsisteigimui, kaip 
nurodyta 69 straipsnio 2 dalies a punkte.

Or. es

Pakeitimas 339

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio tam, kas numatyta 
ankstesnėje pastraipoje, valstybė narė 
jauniesiems ūkininkams negali skirti 
finansavimo, mažesnio nei pusė metinio 
finansavimo, skirto tam pačiam tikslui 
2014-2020 m.
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Or. es

Pagrindimas

Tai yra „regresijos neleistinumo“ sąlyga, atsižvelgiant į tai, kad daug šalių jauniesiems 
ūkininkams jau skiria didesnę nei 2 proc. paramą, kurią siūlo Europos Komisija pagal X 
priedą.

Pakeitimas 340

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a Bent 70 proc. VII priede nustatytų 
sumų turi būti skirtos bazinei pajamų 
paramai tvarumui didinti, numatytai III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnyje.

Or. es

Pagrindimas

Bazinė pajamų parama tvarumui didinti yra pagrindinė priemonė ūkininkų pajamoms remti, 
pasiekianti daugiausiai paramos gavėjų, todėl būtina nustatyti minimalias valstybių narių 
išlaidas. Šiame pranešimo projekte bazinė pajamų parama tvarumui didinti numatyta 1 
poskirsnyje (o ne 2 poskirsnyje) dėl 16 straipsnyje pateiktų pakeitimų.

Pakeitimas 341

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 13 % VII 
priede nurodytų sumų.

Or. es
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Pagrindimas

Būtina palaikyti susijusių išmokų normas, atsižvelgiant į jų svarbą bežemių gyvulių ūkių 
produkcijai, kurie negauna kitų tiesioginių BŽŪP išmokų. Antra, taisomas skirsnio numeris.

Pakeitimas 342

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės, kurios pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 4 dalį 
savanoriškai susietajai paramai panaudojo 
daugiau kaip 13 % savo metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos to 
reglamento II priede, gali nuspręsti
susietajai pajamų paramai panaudoti 
daugiau kaip 10 % VII priede nurodytos 
sumos. Gautas procentinis dydis neturi 
viršyti procentinio dydžio, kurį Komisija 
patvirtino savanoriškai susietajai paramai 
už 2018 paraiškų teikimo metus.

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės, kurios pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 4 dalį 
savanoriškai susietajai paramai panaudojo 
daugiau kaip 13 % savo metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos to 
reglamento II priede, gali nuspręsti 
susietajai pajamų paramai panaudoti 
didesnę procentinę dalį, jei ji neviršija 
procentinio dydžio, kurį Komisija 
patvirtino savanoriškai susietajai paramai 
už 2018 paraiškų teikimo metus.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 1 pakeitimą.

Pakeitimas 343

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 10 % , skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 13 % , skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 1 
poskirsnį.
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Or. es

Pakeitimas 344

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtintame BŽŪP strateginiame plane 
nurodyta suma, kuri gauta taikant pirmą ir 
antrą pastraipas, yra privaloma.

Patvirtintame BŽŪP strateginiame plane 
nurodyta suma, kuri gauta taikant pirmą ir 
antrą ir trečią pastraipas, yra privaloma.

Or. es

Pagrindimas

Pataisa

Pakeitimas 345

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui, 
didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali 
būti skirta kalendoriniais metais pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 
straipsnį, neturi viršyti pagal 6 dalį BŽŪP 
plane nustatytų sumų.

6. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui, 
didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali 
būti skirta kalendoriniais metais pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 1 
poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 
straipsnį, neturi viršyti pagal 5 dalį BŽŪP 
plane nustatytų sumų.

Or. es

Pagrindimas

Pataisa.

Pakeitimas 346

Pasiūlymas dėl reglamento
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86 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės gali nuspręsti panaudoti 
tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo 
paramai pritraukti ir integruotiesiems 
strateginiams gamtos projektams, kaip 
apibrėžta [LIFE reglamente], plačiau 
taikyti, taip pat finansuoti veiksmus, 
susijusius su tarpvalstybiniu žemės ūkio ir 
kaimo plėtros srityje dirbančių asmenų 
judumu mokymosi tikslais pagal 
[„Erasmus“ reglamentą], daugiausia 
dėmesio skiriant jauniesiems ūkininkams.

7. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės gali nuspręsti panaudoti 
tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo 
paramai pritraukti ir integruotiesiems 
strateginiams gamtos projektams, kaip 
apibrėžta [LIFE reglamente], plačiau 
taikyti, taip pat finansuoti veiksmus, 
susijusius su tarpvalstybiniu žemės ūkio ir 
kaimo plėtros srityje dirbančių asmenų 
judumu mokymosi tikslais pagal 
[„Erasmus“ reglamentą], daugiausia 
dėmesio skiriant jauniesiems ūkininkams ir 
kaimo vietovių moterims.

Or. es

Pakeitimas 347

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) daugiau kaip 15 % IV priede 
nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto 
valstybės narės asignavimo, atskaičius VI 
priede nurodytas 2021–2026 kalendorinių 
metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į 
valstybės narės 2022–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimą arba

a) daugiau kaip 15 % IV priede 
nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto 
valstybės narės asignavimo, atskaičius VI 
priede nurodytas 2023–2026 kalendorinių 
metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į 
valstybės narės 2024–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimą arba

Or. es

Pakeitimas 348

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne daugiau kaip 15 % valstybės 
narės 2022–2027 finansinių metų EŽŪFKP 

b) ne daugiau kaip 15 % valstybės 
narės 2024–2027 finansinių metų EŽŪFKP 
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asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 
2021–2026 kalendorinių metų tiesioginėms 
išmokoms skirtą valstybės narės 
asignavimą.

asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 
2023–2026 kalendorinių metų tiesioginėms 
išmokoms skirtą valstybės narės 
asignavimą.

Or. es

Pakeitimas 349

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne daugiau kaip 15 procentinių 
punktų, jei atitinkamai padidintas lėšas 
valstybės narės naudoja EŽŪFKP 
finansuojamoms intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų, nurodytų 6 straipsnio 1 dalies d, e 
ir f punktuose;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisijos numatyti su tiesioginėmis išmokomis susiję perkėlimai yra pertekliniai, 
todėl siūlomas tik 15 proc. perkėlimas. Atitinkamos lėšos turi būti prieinamos siekiant bet 
kurio iš Reglamento tikslų, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės poreikius.

Pakeitimas 350

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2023 m. valstybės narės gali 
peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo 
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks 
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP 
strateginius planus.

3. 2025 m. valstybės narės gali 
peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo 
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks 
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP 
strateginius planus.

Or. es
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Pakeitimas 351

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal šį reglamentą 
parengia BŽŪP strateginius planus, kad 
įgyvendintų EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamą Sąjungos paramą 6 
straipsnyje nurodytiems konkretiems 
tikslams pasiekti.

Valstybės narės pagal šį reglamentą 
parengia BŽŪP strateginius planus, kad 
įgyvendintų EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamą Sąjungos paramą 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
konkretiems tikslams pasiekti.

Or. es

Pakeitimas 352

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu 
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP 
strateginiuose planuose išdėsto 97 
straipsnyje minimą intervencijos strategiją, 
kurioje nurodomos kiekybinės siektinos 
reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 
straipsnyje nurodytiems konkretiems 
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės 
nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato rodiklius.

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu 
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP 
strateginiuose planuose išdėsto 97 
straipsnyje minimą intervencijos strategiją,
kurioje nurodomos kiekybinės siektinos 
reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 
straipsnyje nurodytiems konkretiems 
atitinkamiems tikslams pasiekti. Siektinos 
reikšmės nustatomos naudojant I priede 
pateiktus bendruosius rezultato rodiklius.

Or. es

Pakeitimas 353

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Kiekvienas BŽŪP strateginis planas apima 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas apima 
laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.

Or. es

Pakeitimas 354

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92 straipsnis Išbraukta.

Platesnio užmojo veikla siekiant su 
aplinka ir klimatu susijusių tikslų

1. Valstybės narės, remdamosi savo BŽŪP 
strateginiais planais ir, visų pirma, 97 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, siekia 
didesnio bendro indėlio į 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nustatytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų įgyvendinimą, palyginti su bendru 
indėliu siekiant Reglamento (ES) 
Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkte nustatyto 
tikslo naudojant EŽŪGF ir EŽŪFKP 
paramą 2014–2020 m. laikotarpiu.

2. Remdamosi turima informacija 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose paaiškina, kaip ketina siekti 1 
dalyje nurodyto didesnio bendro indėlio. 
Tas paaiškinimas grindžiamas atitinkama 
informacija, pavyzdžiui, elementais, 
nurodytais 95 straipsnio 1 dalies a–f 
punktuose ir 95 straipsnio 2 dalies b 
punkte.

Or. es

Pagrindimas

Straipsnio redakcija netiksli. Sąvoka „platesnis užmojis“ yra abstrakti, nes susijusi su 
vertinimu.
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Pakeitimas 355

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užmezga 
partnerystę su kompetentingomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis. Partnerystėje dalyvauja bent 
šie partneriai:

Kiekviena valstybė narė užmezga 
partnerystę su kompetentingomis 
regioninėmis, vietos ir nacionalinėms
valdžios institucijomis. Partnerystėje 
dalyvauja bent šie partneriai:

Or. es

Pakeitimas 356

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai, visų pirma žemės ūkio ir 
gyvulininkystės sektorių atstovai.

Or. es

Pakeitimas 357

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamos įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei, ir
įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties, 
pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

c) prireikus įstaigos, atsakingos už 
socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą, taip pat kitos atitinkamos 
įstaigos, susijusios su žemės ūkio 
sektoriumi.

Or. es
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Pakeitimas 358

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą 
BŽŪP strateginių planų koordinavimą, 
atsižvelgdamos į proporcingumo ir 
pasidalijamojo valdymo principus.

4. Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą 
BŽŪP strateginių planų koordinavimą, 
atsižvelgdamos į proporcingumo ir 
pasidalijamojo valdymo principus ir 
būtinybę užtikrinti tinkamą bendrosios 
rinkos veikimą.

Or. es

Pakeitimas 359

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) BŽŪP modernizuoti būtinų
elementų aprašas;

g) BŽŪP modernizuoti padedančių
elementų aprašas;

Or. es

Pakeitimas 360

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a Siekdamos įgyvendinti pirmos 
dalies h punktą, valstybės narės, be kitų 
priemonių, gali leisti paramos gavėjams 
pateikti vieną tiesioginių išmokų paraišką 
visam strateginių planų taikymo 
laikotarpiui, jei paraiškose aprašytos 
sąlygos nesikeičia atsižvelgiant į metus.
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Or. es

Pagrindimas

Ši priemonė leistų žymiai sumažinti administracinį krūvį.

Pakeitimas 361

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) V priedą „Papildomas nacionalinis 
finansavimas pagal BŽŪP strateginį 
planą“.

e) V priedą dėl strateginio plano 
intervencinių priemonių, kurioms 
visapusiškai taikomi SESV 107–109 
straipsniai, siejami su 131 straipsnio 4 
dalies nuostatomis, ir dėl papildomo 
nacionalinio finansavimo pagal BŽŪP 
strateginį planą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti, šios intervencinės priemonės pagal strateginius planus, laikomos 
valstybės pagalba, turi būti laikomos leistinomis kaskart, kai strateginiai planai patvirtinami 
Europos Komisijos, nesant poreikio vėliau apie tai pranešti.

Pakeitimas 362

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies b punkte 
minimoje intervencijos strategijoje 
pateikiama ši su kiekvienu 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytu ir į BŽŪP strateginį planą 
įrašytu konkrečiu tikslu susijusi 
informacija:

1. 95 straipsnio 1 dalies b punkte 
minimoje intervencijos strategijoje 
pateikiama ši su kiekvienu 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytu ir į BŽŪP strateginį planą 
įrašytu konkrečiu atitinkamu tikslu susijusi 
informacija:

Or. es
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Pakeitimas 363

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) elementai, rodantys, kad finansinių 
išteklių skyrimas BŽŪP strateginiame 
plane nustatytoms intervencinėms 
priemonėms yra pagrįstas ir tinkamas, kad 
būtų pasiektos nustatytos siektinos 
reikšmės, taip pat dera su 100 straipsnyje 
nurodytu finansiniu planu.

d) elementai, rodantys, kad finansinių 
išteklių skyrimas BŽŪP strateginiame 
plane nustatytoms intervencinėms 
priemonėms yra pagrįstas pagal SSGG 
analizę ir tinkamas, kad būtų pasiektos 
nustatytos siektinos reikšmės, taip pat dera 
su 100 straipsnyje nurodytu finansiniu 
planu.

Or. es

Pakeitimas 364

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su 6 straipsnio 1 dalies g punkte 
nurodytu konkrečiu tikslu „pritraukti 
jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai“ susijusi 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių ir specialiųjų 
sąlygų, pavyzdžiui, nustatytų 22 straipsnio 
4 dalyje, 27 straipsnyje, 69 straipsnyje ir 71 
straipsnio 7 dalyje, apžvalga. Pateikdamos 
su 27 ir 69 straipsniuose nurodytomis 
intervencinių priemonių rūšimis susijusį 
finansinį planą valstybės narės, visų pirma, 
remiasi 86 straipsnio 5 dalimi. Apžvalgoje 
taip pat paaiškinama sąsaja su 
nacionalinėmis priemonėmis, siekiant 
didesnio šios srities Sąjungos ir 
nacionalinių veiksmų nuoseklumo;

c) su 6 straipsnio 1 dalies g punkte 
nurodytu konkrečiu tikslu „pritraukti 
jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai“ susijusi 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių ir specialiųjų 
sąlygų, pavyzdžiui, nustatytų 22 straipsnio 
4 dalyje, 27 straipsnyje, 69 straipsnyje ir 71 
straipsnio 7 dalyje, apžvalga. Pateikdamos 
su 27 ir 69 straipsniuose nurodytomis 
intervencinių priemonių rūšimis susijusį 
finansinį planą valstybės narės, visų pirma, 
remiasi 86 straipsnio 4 dalimi. Apžvalgoje 
taip pat paaiškinama sąsaja su 
nacionalinėmis priemonėmis, siekiant 
didesnio šios srities Sąjungos ir 
nacionalinių veiksmų nuoseklumo;

Or. es
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Pagrindimas

Pataisa.

Pakeitimas 365

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nacionalinių ir regioninių 
intervencinių priemonių sąsajos bei 
finansinių asignavimų paskirstymo pagal 
intervencines priemones ir fondus 
apibūdinimas.

f) jei reikia, nacionalinių ir regioninių 
intervencinių priemonių sąsajos bei 
finansinių asignavimų paskirstymo pagal 
intervencines priemones ir fondus 
apibūdinimas.

Or. es

Pakeitimas 366

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 83 straipsnio 2 dalyje, 86 straipsnio 
3 dalyje ir 112 straipsnyje nurodytos 
techninės paramos ir 113 straipsnyje 
nurodyto BŽŪP tinklo naudojimo aprašas;

c) 86 straipsnio 3 dalyje ir 112 
straipsnyje nurodytos techninės paramos ir 
113 straipsnyje nurodyto BŽŪP tinklo 
naudojimo aprašas;

Or. es

Pagrindimas

Pataisa.

Pakeitimas 367

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pasirinktas tos intervencinės c) pasirinktas tos intervencinės 
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priemonės modelis arba jos taikymo 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai siekiama 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto (-ų) konkretaus (-čių) tikslo (-ų). 
Aplinkosaugos ir klimato intervencinių 
priemonių atveju iš sąsajos su paramos 
sąlygų sistemos reikalavimais turi būti 
aišku, kad praktika nesidubliuoja;

priemonės modelis arba jos taikymo 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai siekiama 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto (-ų) konkretaus (-čių) 
atitinkamo (-ų) tikslo (-ų). Aplinkosaugos 
ir klimato intervencinių priemonių atveju iš 
sąsajos su paramos sąlygų sistemos 
reikalavimais turi būti aišku, kad praktika 
nesidubliuoja;

Or. es

Pakeitimas 368

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tinkamumo finansuoti sąlygos; d) tinkamumo finansuoti principai;

Or. es

Pagrindimas

Sąlygos gali kisti atsižvelgiant į atskiras kvietimų rūšis, tačiau strateginiuose planuose turi 
būti nustatyti bendri principai.

Pakeitimas 369

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kiekvienos intervencinės priemonės, 
kuri grindžiama šio reglamento II priede 
nurodytomis intervencinių priemonių 
rūšimis, atveju – jos atitikties susijusioms 
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 
nuostatoms, nurodytoms šios reglamento 
10 straipsnyje ir šio reglamento II priede, 
aprašas, o kiekvienos intervencinės 
priemonės, kuri nėra grindžiama šio 
reglamento II priede nurodytomis 
intervencinių priemonių rūšimis, atveju –

Išbraukta
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nuoroda į tai, ar ji atitinka susijusias PPO 
sutarties dėl žemės ūkio 6.5 straipsnio ar 2 
priedo nuostatas, o jei atitinka – atitikties 
aprašas;

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su 10 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 370

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nuoroda į tai, ar intervencinė 
priemonė nėra priskirta SESV 42 straipsnio 
taikymo sričiai ir dėl jos turi būti 
atliekamas valstybės pagalbos vertinimas.

i) nuoroda į tai, ar intervencinė 
priemonė nėra priskirta SESV 42 straipsnio 
taikymo sričiai ir dėl jos turi būti
atliekamas valstybės pagalbos atitikties 
Europos Komisijos gairėse dėl valstybės 
pagalbos pateiktiems nurodymams
vertinimas.

Or. es

Pakeitimas 371

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą planą sudaro apibendrinamoji 
lentelė, kurioje pateikiamos 97 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytos prireikus
siektinos reikšmės, išskirstytos į metines 
tarpines reikšmes.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad tam tikrų metinių tarpinių reikšmių nebūtina siekti kiekvienais 
metais, kaip antai daugiamečių intervencinių priemonių atveju.

Pakeitimas 372

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pagal intervencines priemones 
suskirstyti asignavimai III antraštinės 
dalies III skyriaus VII skirsnyje
nurodytoms sektorinėms intervencinėms 
priemonėms; nurodomi planuojami gauti 
produktai ir vidutinė vieneto suma;

e) pagal intervencines priemones 
suskirstyti asignavimai III antraštinės 
dalies III skyriaus nurodytoms sektorinėms 
intervencinėms priemonėms; nurodomi 
planuojami gauti produktai ir vidutinė 
vieneto suma;

Or. es

Pagrindimas

Pataisa.

Pakeitimas 373

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodyti elementai nustatomi 
kiekvienais metais.

Prireikus šioje dalyje nurodyti elementai 
nustatomi kiekvienais metais.

Or. es

Pakeitimas 374

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizė yra grindžiama esama (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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padėtimi vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, ir, atsižvelgiant į 
kiekvieną 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
konkretų tikslą, joje pateikiamas išsamus 
bendras esamos padėties vietovėje, kuriai 
taikomas BŽŪP strateginis planas, aprašas, 
grindžiamas bendrais konteksto rodikliais 
ir kita kiekybine ir kokybine naujausia 
informacija, pavyzdžiui, tyrimais, 
ankstesnių vertinimų ataskaitomis, sektorių 
analize ir gerosios jau įgytos patirties 
pavyzdžiais.

Or. es

Pakeitimas 375

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trumpas papildomo nacionalinio 
finansavimo, kuris teikiamas pagal BŽŪP 
strateginį planą, įskaitant kiekvienai 
priemonei skiriamas sumas ir nuorodą į 
atitiktį šio reglamento reikalavimams, 
aprašas;

a) trumpas papildomo nacionalinio 
finansavimo, kuris teikiamas pagal BŽŪP 
strateginį planą, įskaitant kiekvienai 
intervencinei priemonei skiriamas sumas ir 
nuorodą į atitiktį šio reglamento 
reikalavimams, aprašas;

Or. es

Pakeitimas 376

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

104 straipsnis Išbraukta.

Su BŽŪP strateginio plano turiniu susiję 
deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
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turinio ir jo priedų.

Or. es

Pagrindimas

Strateginių planų turi būti kuo pastovesnis laiko atžvilgiu. Neatrodo, kad būtina, kad priimant
deleguotąjį aktą būtų galima pakeisti kurį nors strateginio plano elementą.

Pakeitimas 377

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai 
pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio plano, 
kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2021 m. gruodžio 31 d. pateikia 
Komisijai pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio 
plano, kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

Or. es

Pagrindimas

2020 m. sausio 1 d. neatrodo reali data strateginių planų pasiūlymams pateikti.

Pakeitimas 378

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 379
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai nelaikomi metiniais pakeitimas 
pagal 107 straipsnio 7 dalį.

Or. es

Pagrindimas

Į pakeitimus, padarytus po patvirtinimų, neturi būti atsižvelgiama atliekant vienintelį metinį 
pakeitimą, leidžiamą pagal reglamentą.

Pakeitimas 380

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja patvirtinti Komisijos, atgaline 
data nuo jų pateikimo.

Or. es

Pagrindimas

Dabartiniame metinio programavimo laikotarpyje išlaidos yra tinkamos nuo tada, kai Kaimo 
plėtros planai išsiunčiami Europos Komisijai, nes valstybės narės įvertina galimus pavojus iki 
jų patvirtinimo. Ši galimybė turėtų būti galima ir strateginių planų atveju.

Pakeitimas 381
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas išimtis, kurias 
Komisija nustato pagal 109 straipsnį.

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas išimtis, nustatytas 
šiame reglamente, taip pat kurias Komisija 
nustato pagal 109 straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 382

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šį terminą neįtraukiamas laikotarpis, 
prasidedantis kitą dieną po dienos, kurią 
Komisija išsiunčia valstybei narei savo 
pastabas arba prašymą pateikti 
patikslintus dokumentus, ir baigiasi, kai 
valstybė narė pateikia atsakymą 
Komisijai.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Dėl „Stop the clock“ nuostatos stipriai vėluotų administracijų neoficialaus dialogo 
laikotarpiai.

Pakeitimas 383

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) BŽŪP strateginių planų teikimo 
programavimo laikotarpiu periodiškumo, 
taip pat išimtinių atvejų, kuriais 

c) BŽŪP strateginių planų pakeitimų
teikimo strateginio plano taikymo
laikotarpiu periodiškumo, taip pat išimtinių 
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neatsižvelgiama į 107 straipsnio 7 dalyje 
nurodytą didžiausią pakeitimų skaičių, 
nustatymo.

atvejų, kuriais neatsižvelgiama į 107 
straipsnio 7 dalyje nurodytą didžiausią 
pakeitimų skaičių, nustatymo.

Or. es

Pakeitimas 384

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeisdamos 1 dalies pirmos 
pastraipos, valstybės narės taip pat gali 
įsteigti regionines institucijas, kad šios 
įgyvendintų ir valdytų intervencines 
priemones, finansuojamas EŽŪFKP 
pagal nacionalinius strateginius planus, 
kai šios intervencinės priemonės skirtos 
regionams. Tokiu atveju nacionalinė 
valdymo institucija paskirs nacionalinį 
EŽŪFKP koordinavimo subjektą, kuris 
užtikrins vienodą Europos Sąjungos teisės
normų taikymą ir nacionaliniame 
lygmenyje nustatytų strateginių planų 
elementų nuoseklumą pagal 93 straipsnio 
antrą pastraipą.

Or. es

Pagrindimas

Būtina suteikti galimybę įsteigti regionines valdymo institucijas, kurios būtų atsakingos už 
Kaimo plėtros intervencinių priemonių elementus, susijusius su regionais. Šias regionines 
institucijas koordinuos vienas nacionalinis subjektas, vadovaudamasis horizontaliojo 
reglamento, pagal kurį be jas koordinuojančio subjekto leidžiamos atskiros mokėjimo 
agentūros, nuostatomis.

Pakeitimas 385

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Or. es

Pagrindimas

Komitetas bus įgaliotas stebėti planų vykdymą, o ne priimti sprendimus dėl jų turinio. Todėl 
nustatyta pareiga juos įsteigti prieš planų pateikimą nelogiška.

Pakeitimas 386

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam Stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė.

Kiekvienam atitinkamam Stebėsenos 
komiteto nariui suteikiama balsavimo teisė.

Or. es

Pakeitimas 387

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė stebėsenos komiteto narių 
sąrašą skelbia internete.

Valstybė narė stebėsenos komiteto narių 
sąrašą pateikia Europos Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 388

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atitinkamą informaciją, pateiktą 



PE627.760v02-00 184/234 PR\1167489LT.docx

LT

nacionaliniame BŽŪP tinkle;

Or. es

Pakeitimas 389

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) metinių rezultatų ataskaitas;

Or. es

Pakeitimas 390

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Stebėsenos komitetas teikia savo 
nuomonę dėl:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 391

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano projekto; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Neatrodo būtina, kad Stebėsenos komitetas pateiktų savo nuomonę dėl strateginio plano 
projekto, nes ši užduotis pavesta 94 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytiems subjektams.
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Pakeitimas 392

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Stebėsenos komitetas gali prašyti 
nacionalinio BŽŪP tinklo informacijos ir 
analizių, susijusių su konkrečiomis 
intervencinėmis priemonėmis.

Or. es

Pakeitimas 393

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų, gamybos sektorių atstovų ir kitų 
inovacijų sektoriaus subjektų, susijusių su 
žemės ūkio ir kaimo plėtros sritimi, 
ryšiams palaikyti nacionaliniu lygmeniu.

Or. es

Pakeitimas 394

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) remti vietos veiklos grupių arba 
panašių vietos bendradarbiavimo struktūrų 
bendradarbiavimo projektus, įskaitant 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

g) bendradarbiauti įgyvendinant
vietos veiklos grupių arba panašių vietos 
bendradarbiavimo struktūrų 
bendradarbiavimo projektus, įskaitant 
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tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

Or. es

Pakeitimas 395

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) nacionalinių BŽŪP tinklų atveju 
dalyvauti Europos BŽŪP tinklo veikloje ir 
prie jos prisidėti.

Or. es

Pakeitimas 396

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) pateikti 111 straipsnyje nurodytų 
stebėsenos komitetų prašomą informaciją.

Or. es

Pakeitimas 397

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siektinos reikšmės ir metinės 
tarpinės reikšmės, naudojant rezultato 
rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

b) siektinos reikšmės ir metinės arba, 
prireikus, daugiametės tarpinės reikšmės, 
naudojant rezultato rodiklius susietos su 
atitinkamais konkrečiais tikslais;

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad tam tikrų tarpinių reikšmių nebūtina siekti kasmet, 
kaip antai daugiamečių Kaimo plėtros intervencinių priemonių atveju. Į tarpines reikšmes turi 
būti atsižvelgta, kai tikslinga.

Pakeitimas 398

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti išsamių, visus reikalaujamus 
elementus apimančių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų šaltiniai, kad, 
naudojant produkto, rezultato ir poveikio 
rodiklius, būtų galima veiksmingai 
patikrinti politikos tikslų įgyvendinimo 
pažangą.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos išsamių, visus reikalaujamus 
elementus apimančių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų bazės, kad, naudojant 
produkto, rezultato ir poveikio rodiklius, 
būtų galima veiksmingai patikrinti 
politikos tikslų įgyvendinimo pažangą.

Or. es

Pagrindimas

Rodikliai turi būti pagrįsti esamomis duomenų bazėmis ir informacija. Yra rodiklių, dėl kurių 
nėra oficialių statistikų reikiamame geografiniame lygmenyje. EK turi įsipareigoti užpildyti 
informacijos spragas pagal Europos statistikos programą, numatytą Reglamento (EB) 
223/2009.

Pakeitimas 399

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su veiklos peržiūros planu susiję 
įgyvendinimo įgaliojimai

Su veiklos peržiūros planu susiję 
delegavimo įgaliojimai

Or. es

Pagrindimas

Vadovaujantis Europos Parlamento Teisės tarnybos nuomone, šis straipsnis viršija 
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įgyvendinimo kompetencijas.

Pakeitimas 400

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl 
veiklos peržiūros plano turinio. Tokiuose 
aktuose pateikiamas konteksto rodiklių 
sąrašas, kiti tinkamai politikos stebėsenai 
ir vertinimui reikalingi rodikliai, rodiklių 
apskaičiavimo metodai ir reikiamos 
nuostatos, būtinos valstybių narių renkamų 
duomenų tikslumui ir patikimumui 
garantuoti. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija per tris mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo pagal 138 
straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose įtvirtintos išsamios taisyklės dėl 
veiklos peržiūros plano. Tokiuose aktuose 
pateikiamas konteksto rodiklių sąrašas, 
rodiklių apskaičiavimo metodai ir 
reikiamos nuostatos, būtinos valstybių 
narių renkamų duomenų tikslumui ir 
patikimumui garantuoti.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija atsisako vykdymo įgaliojimų, kurie viršija jais siekiamus tikslus, nes labiau 
tinka suteikti deleguotuosius įgaliojimus. Kita vertus, visi rodikliai turi atsispindėti 
pagrindiniame akte.

Pakeitimas 401

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 2023 m. teikiama ataskaita apima 
2021 ir 2022 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2022
finansinius metus.

1. Iki 2025 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 2025 m. teikiama ataskaita apima 
2023 ir 2024 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2024
finansinius metus.

Or. es
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Pakeitimas 402

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
sudaro 5 % 2027 finansiniais metais 
valstybei narei skiriamos sumos, 
nurodytos IX priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. es

Pagrindimas

Vadinama „paskata“ tėra dviguba sankcija, kuri galėtų būti taikoma su išmokų sustabdymu, 
dėl kurios Komisija galėtų nuspręsti, jei būtų neįgyvendinamos siektinos reikšmės.

Pakeitimas 403

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
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peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
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Or. es

Pakeitimas 404

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Savo vertinimo ataskaitose 
Europos Komisija atsižvelgia į rodiklius, 
pateiktus Reglamento I priede, taip pat į 
ne BŽŪP veiksnius, kurie turėjo įtakos 
pasiektam rezultatui.

Or. es

Pakeitimas 405

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/2009, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstamus duomenis Europos Komisija 
renka pagal Europos statistikos programą, 
nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 223/2009, teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas ūkių 
apskaitos duomenų tinklas, arba oficialius 
susitarimus su kitais duomenų teikėjais, 
pavyzdžiui, Jungtiniu tyrimų centru ir 
Europos aplinkos agentūra.

_________________ _________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
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konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87, 
2009 3 31, p. 164).

konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87, 
2009 3 31, p. 164).

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija yra geresnėje padėtyje spręsti duomenų trūkumo problemas pagal Europos 
statistikos programą.

Pakeitimas 406

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EŽŪFKP paramai, nepatenkančiai 
į SESV 42 straipsnio taikymo sritį, kuriai 
visiškai taikomi SESV 107–109 
straipsniai, laikytinos valstybės pagalba, 
leidžiama Reglamente (ES) 702/2014 
numatytais tikslais, kai numatyta BŽŪP 
strateginio plano V priede, nurodytame 95 
straipsnio 2 dalies e punkte, net jei ŽBŪP 
strateginis planas būtų patvirtintas pagal 
106 straipsnio nuostatas, nesant poreikio, 
kad valstybės narės atliktų kokią nors 
papildomą procedūrą, susijusią su 
pranešimu.

Metinė ataskaita apie BŽŪP strateginio 
plano rezultatus, numatyta 121 
straipsnyje, pakeičia metinę ataskaitą apie 
valstybės pagalbą, nurodytą Reglamento 
(ES) 702/2014 12 straipsnyje.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiant supaprastinti, šios intervencinės priemonės pagal strateginį planą, laikomos 
valstybės pagalba, turi būti suprantamos kaip leidžiamos, kai planą patvirtina EK, nesant 
poreikio vėliau pranešti.

Pakeitimas 407

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių mokamos išmokos,
susijusios su SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai priskirtais veiksmais, kuriomis turi 
būti papildomai finansuojamos 
intervencinės priemonės, kurioms bet 
kuriuo BŽŪP strateginio plano laikotarpio 
momentu teikiama Sąjungos parama, gali 
būti skiriamos tik jei atitinka šį reglamentą, 
yra įtrauktos į BŽŪP strateginių planų V 
priedą, kaip numatyta 103 straipsnio 5 
dalyje, ir jas patvirtino Komisija.

Valstybių narių mokamos išmokos, 
kuriomis turi būti papildomai 
finansuojamos intervencinės priemonės, 
kurioms bet kuriuo BŽŪP strateginio plano 
laikotarpio momentu teikiama Sąjungos 
parama, gali būti skiriamos tik jei atitinka 
šį reglamentą, yra įtrauktos į BŽŪP 
strateginių planų V priedą, kaip numatyta 
103 straipsnio 5 dalyje, ir jas patvirtino 
Komisija.

Or. es

Pagrindimas

Susiję su pirmiau padarytu pakeitimu.

Pakeitimas 408

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms atokiausiuose Sąjungos 
regionuose pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių, taikomi tik šio 
reglamento 3 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktai, 4 straipsnio 1 dalies a, b ir d 
punktai, III antraštinės dalies I skyriaus 2 
skirsnis, 16 straipsnis ir IX antraštinė dalis. 
4 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktai, III 

1. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms atokiausiuose Sąjungos 
regionuose pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių, taikomi tik šio 
reglamento 3 straipsnio a ir b punktai, 4 
straipsnio 1 dalies a, b ir d punktai, III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis, 16 
straipsnis ir IX antraštinė dalis. 4 straipsnio 
1 dalies a, b ir d punktai, III antraštinės 
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antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis, 16 
straipsnis ir IX antraštinė dalis taikomi be 
jokių įpareigojimų, susijusių su BŽŪP 
strateginiu planu.

dalies I skyriaus 2 skirsnis, 16 straipsnis ir 
IX antraštinė dalis taikomi be jokių 
įpareigojimų, susijusių su BŽŪP 
strateginiu planu.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlymo 3 straipsnyje nėra 2 dalies.

Pakeitimas 409

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms mažosiose Egėjo jūros salose 
pagal Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV 
skyrių, taikomi tik šio reglamento 3 
straipsnio 2 dalies a ir b punktai, 4 
straipsnis, III antraštinės dalies I skyriaus 2 
skirsnis, III antraštinės dalies II skyriaus 1 
ir 2 skirsniai ir IX antraštinė dalis. 4 
straipsnis, III antraštinės dalies I skyriaus 2 
skirsnis, III antraštinės dalies II skyriaus 1 
ir 2 skirsniai ir IX antraštinė dalis taikomi 
be jokių įpareigojimų, susijusių su BŽŪP 
strateginiu planu.

2. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms mažosiose Egėjo jūros salose 
pagal Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV 
skyrių, taikomi tik šio reglamento 3 
straipsnio a ir b punktai, 4 straipsnis, III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis, III 
antraštinės dalies II skyriaus 1 ir 2 skirsniai 
ir IX antraštinė dalis. 4 straipsnis, III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis, III 
antraštinės dalies II skyriaus 1 ir 2 skirsniai 
ir IX antraštinė dalis taikomi be jokių 
įpareigojimų, susijusių su BŽŪP 
strateginiu planu.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlymo 3 straipsnyje nėra 2 dalies.

Pakeitimas 410

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104, 110, 
120 ir 141 straipsniuose nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
septynerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
septynerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. es

Pagrindimas

Įterpiamas 110 straipsnis, kuris nepateiktas dėl klaidos, taip pat 120 straipsnis, kuriame 
nurodomas nebe įgyvendinimo, o deleguotasis aktas.

Pakeitimas 411

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 
120 ir 141 straipsniuose nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. es
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Pakeitimas 412

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ir 141 
straipsnius priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 120 ir 141 
straipsnius priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. es

Pakeitimas 413

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2021 m. sausio 
1 d.

Tačiau, nedarant poveikio šio reglamento 
IX ir IXa priedams, Reglamentas (ES) 
Nr. 1305/2013 ne ilgiau kaip iki 2023 m.
toliau taikomas:

a) veiksmams, įgyvendinamiems 
pagal kaimo plėtros programas, kurias 
pagal šį reglamentą patvirtino Europos 
Komisija,

b) kaimo plėtros programoms, pagal 
šio reglamento 10 straipsnio 2 dalį 
patvirtintoms iki 2023 m. sausio 1 d.

Or. es
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Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad būtų toliau įgyvendinami kaimo plėtros veiksmai ir nebūtų pertraukos 
tarp dabartinės sistemos ir naujų strateginių planų įgyvendinimo.

Pakeitimas 414

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ir
(ES) Nr. 1307/2013 prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos. Tomis pereinamojo 
laikotarpio taisyklėmis, visų pirma, 
nustatomos sąlygos, kuriomis Komisijos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 
patvirtinta parama gali būti įtraukta į 
paramą, teikiamą pagal šį reglamentą, 
įskaitant techninei paramai ir ex post
vertinimams.

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013, 
(ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013
prie šiame reglamente nustatytos tvarkos. 
Tomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis, 
visų pirma, nustatomos sąlygos, kuriomis 
Komisijos pagal reglamentus (ES) 
Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) 
Nr. 1308/2013 patvirtinta parama gali būti 
įtraukta į paramą, teikiamą pagal šį 
reglamentą, įskaitant techninei paramai ir 
ex post vertinimams, kol bus patvirtintas 
strateginis BŽŪP planas.

Or. es

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti pereinamąjį laikotarpį, dėl kurio dabartines paramos 
programas būtų galima išlaikyti tol, kol bus patvirtinti strateginiai planai. Taip siekiama 
užtikrinti išmokų tęstinumą.

Pakeitimas 415

Pasiūlymas dėl reglamento
141 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141a straipsnis
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Ataskaitos

Europos Komisija ne vėliau kaip 2025 m.
gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą dėl 
bendros žemės ūkio politikos poveikio salų 
regionams, kurie nenurodyti 135 
straipsnyje. Kartu su šia ataskaita 
pateikiami pasiūlymai dėl strateginių 
planų pritaikymo siekiant atsižvelgti į šių 
vietovių ypatumus ir pagerinti laukiamus 
rezultatus, atitinkančius 6 straipsnio 
1 dalyje numatytus tikslus.

Or. es

Pakeitimas 416

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 6 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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) 

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

Or. es

Pakeitimas 417

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 6 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.6a Sunkumų patiriantiems sektoriams 
priklausančių ūkių rėmimas. Ūkininkų, 
kuriems teikiama susietoji parama 
konkurencingumui, tvarumui ar kokybei 
gerinti, dalis
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Or. es

Pakeitimas 418

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 8 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.8 Sunkumų patiriantiems sektoriams 
priklausančių ūkių rėmimas. Ūkininkų, 
kuriems teikiama susietoji parama 
konkurencingumui, tvarumui ar kokybei 
gerinti, dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 419

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ I 7 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.7 Prekybos žemės ūkio ir maisto 
produktais iššūkių įveikimas. Prekybos 
žemės ūkio ir maisto produktais importo ir 
eksporto rodikliai

I.7 Prekybos žemės ūkio ir maisto 
produktais iššūkių įveikimas. Prekybos 
žemės ūkio ir maisto produktais eksporto 
rodikliai

Or. es

Pakeitimas 420

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 9 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.9a Dalyvavimo išorės rinkose 
didinimas. Naujos atviros Europos 
eksporto kryptys ir išorės rinkų 
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stiprinimas vykdant pardavimo skatinimo 
veiksmus

Or. es

Pakeitimas 421

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ I 10 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.10 Klimato kaitos švelninimas. Žemės 
ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimas

I.10 Klimato kaitos švelninimas. Žemės 
ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimas 
ir miško ploto didinimas

Or. es

Pakeitimas 422

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 14 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

R.14 Anglies dioksido saugojimas 
dirvožemyje ir biomasėje. 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

Or. es



PR\1167489LT.docx 201/234 PE627.760v02-00

LT

Pakeitimas 423

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ šešta paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Skatinti darnųjį vystymąsi užtikrinant 
veiksmingesnį gamtos išteklių valdymą

Or. es

Pakeitimas 424

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ aštunta paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse

Pritraukti jaunuosius (-ąsias) ūkininkus (-
es) ir sudaryti palankesnes sąlygas verslo 
plėtrai kaimo vietovėse

Or. es

Pakeitimas 425

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ O 22 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.22 Įsikūrimo dotacijas gaunančių 
ūkininkų skaičius

O.22 Įsikūrimo dotacijas gaunančių 
jaunųjų ūkininkų skaičius

Or. es
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Pakeitimas 426

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ O 22 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.22a Įsikūrimo dotacijas gaunančių 
naujų ūkininkų skaičius

Or. es

Pakeitimas 427

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 30 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

R.30 Kartų kaita. Pagal 4 straipsnio 1 
dalies e punktą apibrėžtų jaunųjų 
ūkininkų, kurie kuria ūkius naudodamiesi 
teikiama parama, skaičius

Or. es

Pakeitimas 428

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 30 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30a Nauji ūkininkai. Naujų ūkininkų, 
kurie veiklą žemės ūkio sektoriuje vykdo 
dėl BŽŪP paramos, skaičius

Or. es
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Pakeitimas 429

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 30 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30b Moterys ūkininkės. BŽŪP paramą 
gaunančių moterų skaičius

Or. es

Pakeitimas 430

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 30 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30c Jaunos moterys. Įsikūrimo paramą 
gaunančių jaunų moterų skaičius

Or. es

Pakeitimas 431

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R 31 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.31a Moterų užimtumo didinimas. 
Naujų darbo vietų kūrimas moterims 
įgyvendinant remiamus projektus

Or. es
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Pakeitimas 432

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ devinta paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 433

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ dešimta paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Užtikrinti, kad ES žemės ūkio sektorius 
geriau reaguotų į visuomenės poreikius, 
susijusius su maisto kokybe ir sauga, 
aplinkos tvarumu ir gyvūnų gerove

Or. es

Pakeitimas 434

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „1 GAAB“ paantraštė „Reikalavimai ir standartai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu

Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu
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Didžiausias 5 proc. pokyčio koeficientas 
šalies, regiono arba ūkio mastu

Or. es

Pakeitimas 435

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „2 GAAB“ paantraštė „Reikalavimai ir standartai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga 
ekologiškai pažeidžiamose vietovėse

Or. es

Pakeitimas 436

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „1 VR“ paantraštė „Reikalavimai ir standartai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus,

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus,

11 straipsnio 3 dalies e ir h punktai dėl 
pasklidųjų taršos šaltinių (fosfatų) 
kontrolės privalomųjų reikalavimų

11 straipsnio 3 dalies e punktas dėl 
pasklidųjų taršos šaltinių (fosfatų) 
kontrolės privalomųjų reikalavimų

Or. es

Pakeitimas 437

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „5 GAAB“ paantraštės „Reikalavimai ir standartai“ eilutė 
„Pagrindinis standarto tikslas“
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas

Išbraukta.

Darnus maisto medžiagų valdymas

Or. es

Pakeitimas 438

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „7 GAAB“ paantraštės „Reikalavimai ir standartai“ eilutė 
„Pagrindinis standarto tikslas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama, 
išskyrus derliaus ruošimo laikotarpius

Dirvožemio apsauga žiemą Dirvožemio apsauga

Or. es

Pakeitimas 439

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „8 GAAB“ paantraštė „Reikalavimai ir standartai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Sėjomaina, kai ūkiai didesni negu 10 ha, 
išskyrus daugiamečius ir vandenyje 
esančius pasėlius

Or. es
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Pakeitimas 440

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „9 GAAB“ paantraštės „Reikalavimai ir standartai“ pirma įtrauka
„Pagrindinis standarto tikslas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

• Minimali žemės ūkio paskirties 
žemės, paskirtos negamybiniams 
objektams arba plotams, dalis

• 5 proc. ariamosios žemės ūkio 
paskirties žemės, paskirtos kraštovaizdžio 
elementams, negamybiniams objektams 
arba plotams, baltymingiems augalams ir 
neproduktyviems pūdymams

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę

Negamybinių kraštovaizdžio elementų
išlaikymas ir plotas, kuriame siekiama 
pagerinti ūkio biologinę įvairovę

Or. es

Pakeitimas 441

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „10 GAAB“ paantraštė „Reikalavimai ir standartai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių žolynų 
paskirtį arba juos arti

Draudimas keisti ekologiškai 
pažeidžiamose „Natura 2000“ teritorijose 
esančių daugiamečių žolynų paskirtį arba 
juos arti

Or. es
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Pakeitimas 442

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

81 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMOJE PASTRAIPOJE NURODYTI VALSTYBIŲ NARIŲ ASIGNAVIMAI TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS

(dabartinėmis kainomis, EUR)

Kalendoriniai 
metai

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Belgija 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgarija 776 281 570 784 748 620 793 215 670 801 682 719 810 149 769 818 616 819 818 616 819

Čekija 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Danija 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Vokietija 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107939 4 823 107 939 4 823 107 939

Estija 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Airija 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Graikija 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894

Ispanija 4 768 736 743 4 775 898 870 4 783 060 997 4 790 223 124 4 797 385 252 4 804 547 379 4 804 547 379

Prancūzija 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964
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Kalendoriniai 
metai

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Kroatija 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italija 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Kipras 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Latvija 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Lietuva 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Liuksemburgas 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Vengrija 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Мalta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nyderlandai 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austrija 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Lenkija 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugalija 584 824 383 593 442 972 602 061 562 610 680 152 619 298 742 627 917 332 627 917 332

Rumunija 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Slovėnija 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovakija 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Suomija 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Švedija 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Pakeitimas

81 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMOJE PASTRAIPOJE NURODYTI VALSTYBIŲ NARIŲ ASIGNAVIMAI TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS
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(dabartinėmis kainomis, EUR)

Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Belgija X X X X X X X

Bulgarija X X X X X X X

Čekija X X X X X X X

Danija X X X X X X X

Vokietija X X X X X X X

Estija X X X X X X X

Airija X X X X X X X

Graikija X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X

Prancūzija X X X X X X X

Kroatija X X X X X X X

Italija X X X X X X X

Kipras X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Liuksemburgas X X X X X X X

Vengrija X X X X X X X

Мalta X X X X X X X

Nyderlandai X X X X X X X
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Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Austrija X X X X X X X

Lenkija X X X X X X X

Portugalija X X X X X X X

Rumunija X X X X X X X

Slovėnija X X X X X X X

Slovakija X X X X X X X

Suomija X X X X X X X

Švedija X X X X X X X

Or. en
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Pakeitimas 443

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

VALSTYBIŲ NARIŲ METINIAI ASIGNAVIMAI VYNO SEKTORIUJE TAIKOMOMS 
82 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ RŪŠIŲ INTERVENCINĖMS PRIEMONĖMS

EUR (dabartinėmis kainomis, EUR)

Bulgarija 25 721 000

Čekija 4 954 000

Vokietija 37 381 000

Graikija 23 030 000

Ispanija 202 147 000

Prancūzija 269 628 000

Kroatija 10 410 000

Italija 323 883 000

Kipras 4 465 000

Lietuva 43 000

Vengrija 27 970 000

Austrija 13 155 000

Portugalija 62 670 000

Rumunija 45 844 000

Slovėnija 4 849 000

Slovakija 4 887 000

Pakeitimas

VALSTYBIŲ NARIŲ METINIAI ASIGNAVIMAI VYNO SEKTORIUJE TAIKOMOMS 
82 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ RŪŠIŲ INTERVENCINĖMS PRIEMONĖMS

EUR (dabartinėmis kainomis, EUR)

Bulgarija X

Čekija X

Vokietija X

Graikija X

Ispanija X
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Prancūzija X

Kroatija X

Italija X

Kipras X

Lietuva X

Vengrija X

Austrija X

Portugalija X

Rumunija X

Slovėnija X

Slovakija X

Or. en
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Pakeitimas 444

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

81 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTROJE PASTRAIPOJE NURODYTI VALSTYBIŲ NARIŲ ASIGNAVIMAI MEDVILNEI

(dabartinėmis kainomis, EUR)

Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Bulgarija 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Graikija 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

Ispanija 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Portugalija 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Pakeitimas

81 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTROJE PASTRAIPOJE NURODYTI VALSTYBIŲ NARIŲ ASIGNAVIMAI MEDVILNEI

(dabartinėmis kainomis, EUR)

Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai
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Bulgarija X X X X X X X

Graikija X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X

Portugalija X X X X X X X

Or. en

Pakeitimas 445

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

VALSTYBIŲ NARIŲ ASIGNAVIMAI TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, KURIOS NĖRA SKIRIAMOS UŽ MEDVILNĘ, PRIEŠ PRITAIKANT 81 STRAIPSNIO 1 DALIES TREČIOJE 
PASTRAIPOJE NURODYTĄ SU LĖŠŲ PERKĖLIMU SUSIJUSĮ APRIBOJIMĄ

(dabartinėmis kainomis, EUR)

Kalendoriniai 
metai

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Belgija 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgarija 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Čekija 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Danija 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520
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Kalendoriniai 
metai

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Vokietija 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Estija 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Airija 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Graikija 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894

Ispanija 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

Prancūzija 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Kroatija 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italija 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Kipras 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Latvija 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Lietuva 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Liuksemburgas 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Vengrija 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Мalta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nyderlandai 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austrija 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Lenkija 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugalija 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Rumunija 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Slovėnija 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovakija 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243
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Kalendoriniai 
metai

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Suomija 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Švedija 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Pakeitimas

VALSTYBIŲ NARIŲ ASIGNAVIMAI TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, KURIOS NĖRA SKIRIAMOS UŽ MEDVILNĘ, PRIEŠ PRITAIKANT 81 STRAIPSNIO 1 DALIES TREČIOJE 
PASTRAIPOJE NURODYTĄ SU LĖŠŲ PERKĖLIMU SUSIJUSĮ APRIBOJIMĄ

(dabartinėmis kainomis, EUR)

Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Belgija X X X X X X X

Bulgarija X X X X X X X

Čekija X X X X X X X

Danija X X X X X X X

Vokietija X X X X X X X

Estija X X X X X X X

Airija X X X X X X X

Graikija X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X

Prancūzija X X X X X X X

Kroatija X X X X X X X
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Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Italija X X X X X X X

Kipras X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Liuksemburgas X X X X X X X

Vengrija X X X X X X X

Мalta X X X X X X X

Nyderlandai X X X X X X X

Austrija X X X X X X X

Lenkija X X X X X X X

Portugalija X X X X X X X

Rumunija X X X X X X X

Slovėnija X X X X X X X

Slovakija X X X X X X X

Suomija X X X X X X X

Švedija X X X X X X X

Or. en
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Pakeitimas 446

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

83 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS SĄJUNGOS PARAMOS KAIMO PLĖTROS INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SUSKIRSTYMAS (2021–2027 m.)

(dabartinėmis kainomis, EUR

Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Belgija 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulgarija 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Čekija 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Danija 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Vokietija 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Estija 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Airija 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Graikija 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Ispanija 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Prancūzija 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Kroatija 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Italija 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Kipras 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988
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Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Latvija 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Lietuva 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Liuksemburgas 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Vengrija 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Мalta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Nyderlandai 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Austrija 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Lenkija 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Portugalija 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Rumunija 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Slovėnija 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Slovakija 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Suomija 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Švedija 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

Iš viso ES 27 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Techninė parama 
(0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Iš viso 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712
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Pakeitimas

83 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS SĄJUNGOS PARAMOS KAIMO PLĖTROS INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SUSKIRSTYMAS (2021–2027 m.)

(dabartinėmis kainomis, EUR

Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Belgija X X X X X X X X

Bulgarija X X X X X X X X

Čekija X X X X X X X X

Danija X X X X X X X X

Vokietija X X X X X X X X

Estija X X X X X X X X

Airija X X X X X X X X

Graikija X X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X X

Prancūzija X X X X X X X X

Kroatija X X X X X X X X

Italija X X X X X X X X

Kipras X X X X X X X X

Latvija X X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X X

Liuksemburgas X X X X X X X X

Vengrija X X X X X X X X
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Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Мalta X X X X X X X X

Nyderlandai X X X X X X X X

Austrija X X X X X X X X

Lenkija X X X X X X X X

Portugalija X X X X X X X X

Rumunija X X X X X X X X

Slovėnija X X X X X X X X

Slovakija X X X X X X X X

Suomija X X X X X X X X

Švedija X X X X X X X X

Iš viso ES 27 X X X X X X X X

Techninė parama 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Iš viso X X X X X X X X

Or. en
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Pakeitimas 447

Pasiūlymas dėl reglamento
IXa priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

83 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS SĄJUNGOS PARAMOS KAIMO PLĖTROS INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SUSKIRSTYMAS (2021–2027 m.)

(2018 m. kainomis1, EUR)

Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Belgija 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Bulgarija 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Čekija 243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Danija 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Vokietija 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Estija 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611 546 647 403

Airija 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Graikija 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Ispanija 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Prancūzija 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Kroatija 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Italija 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942

Kipras 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711
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Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Latvija 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Lietuva 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Liuksemburgas 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Vengrija 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Мalta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Nyderlandai 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Austrija 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Lenkija 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugalija 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Rumunija 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Slovėnija 96 351 317 94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Slovakija 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Suomija 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Švedija 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

Iš viso ES 27 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Techninė parama 
(0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Iš viso 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________

1 Skaičiai 2018 m. kainomis nurodyti tik informacijos tikslais. Jie yra tik orientaciniai ir teisiškai neprivalomi.
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Pakeitimas

83 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTAS SĄJUNGOS PARAMOS KAIMO PLĖTROS INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SUSKIRSTYMAS (2021–2027 m.)

(2018 m. kainomis1, EUR)

Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Belgija X X X X X X X X

Bulgarija X X X X X X X X

Čekija X X X X X X X X

Danija X X X X X X X X

Vokietija X X X X X X X X

Estija X X X X X X X X

Airija X X X X X X X X

Graikija X X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X X

Prancūzija X X X X X X X X

Kroatija X X X X X X X X

Italija X X X X X X X X

Kipras X X X X X X X X

Latvija X X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X X

Liuksemburgas X X X X X X X X
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Metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.
Iš viso 2021–
2027 m.

Vengrija X X X X X X X X

Мalta X X X X X X X X

Nyderlandai X X X X X X X X

Austrija X X X X X X X X

Lenkija X X X X X X X X

Portugalija X X X X X X X X

Rumunija X X X X X X X X

Slovėnija X X X X X X X X

Slovakija X X X X X X X X

Suomija X X X X X X X X

Švedija X X X X X X X X

Iš viso ES 27 X X X X X X X X

Techninė parama 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Iš viso X X X X X X X X

__________________

1 Skaičiai 2018 m. kainomis nurodyti tik informacijos tikslais. Jie yra tik orientaciniai ir teisiškai neprivalomi.

Or. en
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Pakeitimas 448

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

MAŽIAUSIOS SUMOS, REZERVUOJAMOS 86 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTAM TIKSLUI „PRITRAUKTI JAUNUOSIUS ŪKININKUS IR SUDARYTI PALANKESNES 
SĄLYGAS VERSLO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINTI

(dabartinėmis kainomis, EUR)

Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Belgija 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgarija 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Čekija 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Danija 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Vokietija 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estija 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Airija 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Graikija 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Ispanija 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Prancūzija 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Kroatija 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228
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Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Italija 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Kipras 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Latvija 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lietuva 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Liuksemburgas 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Vengrija 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Мalta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Nyderlandai 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austrija 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Lenkija 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugalija 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumunija 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovėnija 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovakija 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Suomija 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Švedija 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Pakeitimas

MAŽIAUSIOS SUMOS, REZERVUOJAMOS 86 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTIEMS JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

(dabartinėmis kainomis, EUR)



PR\1167489LT.docx 229/234 PE627.760v02-00

LT

Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Belgija X X X X X X X

Bulgarija X X X X X X X

Čekija X X X X X X X

Danija X X X X X X X

Vokietija X X X X X X X

Estija X X X X X X X

Airija X X X X X X X

Graikija X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X

Prancūzija X X X X X X X

Kroatija X X X X X X X

Italija X X X X X X X

Kipras X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Liuksemburgas X X X X X X X

Vengrija X X X X X X X

Мalta X X X X X X X

Nyderlandai X X X X X X X

Austrija X X X X X X X

Lenkija X X X X X X X
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Kalendoriniai metai 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m.
2027 ir vėlesni 
metai

Portugalija X X X X X X X

Rumunija X X X X X X X

Slovėnija X X X X X X X

Slovakija X X X X X X X

Suomija X X X X X X X

Švedija X X X X X X X

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Europos Komisijos pasiūlymą dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos 
turėtų būti iš esmės pakeistas modelis (ir tai neturi precedentų), nes pasiūlyme svarstoma 
pereiti nuo vien nurodymų sistemos, grindžiamos sudėtinga tinkamumo finansuoti taisyklių 
sistema, prie kitos, konkrečių rezultatų pasiekimu grindžiamos sistemos, apimančios stiprų 
aplinkos aspektą, – pagal ją valstybėms narėms leidžiama plačiai taikyti subsidiarumo 
principą, kad jos patenkintų konkrečius savo poreikius. Europos Komisija vietoje nebevykdys 
patikrų, kaip valdoma BŽŪP parama, ir jos vaidmuo iš esmės bus stebėti valstybėms narėms 
nustatytų siektinų reikšmių įgyvendinimo lygį, remiantis bendrais konkrečiais tikslais. Kaip 
teigia Europos Komisija, vienas iš motyvų, kuriais grindžiamas pasiūlymas, yra 
supaprastinimas, taip pat valstybėms ir paramos gavėjams tenkančios administracinės naštos 
mažinimas.

Pagal naują BŽŪP modelį į vieną reglamentą sujungiami vadinamieji pirmasis ir antrasis 
ramsčiai, taip pat į jį įtraukiama didelė dalis nuostatų, susijusių su bendru žemės ūkio 
produktų rinkų organizavimu (BRO), platesniu mastu atsižvelgiant į naujus strateginius 
nacionalinius planus.

Reformos pagrindą sudaro BŽŪP paramos perskirstymas, modernizavimas, inovacijos ir visų 
pirma žemės ūkis, grindžiamas didesniais įsipareigojimais dėl aplinkos. 

Mano nuomone, šiam projektui didelę įtaką turi tai, kad Europos Sąjungos biudžetas gali būti 
sumažintas dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES, taip pat galbūt dėl kitų politinių 
prioritetų.
Man rengiant Parlamento pranešimo projektą, vis dar vyko derybos dėl naujos 2021–2027 m.
daugiametės finansinės programos, todėl Parlamento žemės ūkio komitetas turėtų paraginti 
išlaikyti BŽŪP biudžetą bent jau tokio pat dydžio, kaip galiojančiu programavimo laikotarpiu. 
Europos vyriausybėms būtina priminti, kad ši politika, kaip varomoji jėga, atlieka svarbų 
vaidmenį daugelyje kaimo vietovių, taip pat siekiant Europos vartotojams užtikrinti aukštos 
kokybės pakankamą aprūpinimą maistu. 

Daug mūsų Parlamento komiteto narių išreiškė susirūpinimą dėl to, kad pasiūlymu labai 
išplečiamas subsidiarumas, ir nuogąstavimą dėl nacionalizmo atgimimo grėsmės. Taigi 
artimiausiais mėnesiais Europos Parlamente reikės atlikti svarbių darbų, siekiant atnaujinti 
pateiktą dokumentą, kad būtų sustiprinti tam tikri bendri BŽŪP aspektai. Vis dėlto manau, 
kad reikia tinkamai suderinti šios bendros sistemos kūrimą ir būtinybę suteikti valstybėms 
narėms diskreciją, kad ES taisyklės būtų pritaikytos prie konkrečios situacijos jų teritorijose. 
Mano pranešime nesiekiama abejoti naujojo modelio filosofija – atrodo, kad jai pritaria 
daugumos susijusių sektorių atstovai ir dauguma vyriausybių, ir jame pateikiama viena iš 
gairių yra užtikrinti, kad būtų priimti patikimi Europos Sąjungos teisės aktai, dėl kurių būtų 
išvengta rizikos iškraipyti įvairių valstybių narių ar regionų ūkininkų konkurenciją.

Paradoksalu, kad Europos Komisija, viena vertus, siūlo sukurti paprastesnę politiką, kita 
vertus, siūlo naują modelį, dėl kurio atsiras daugiau sunkumų, bent jau keletą pirmųjų metų. 
Parengti ir valdyti naujus strateginius planus nebus lengva užduotis, todėl siūlau šių planų 
įgyvendinimą atidėti iki 2023 m., taip pat siekiant užtikrinti, kad nebūtų vėluojama mokėti 
gamintojams.

Valstybės narės gali patirti daug sunkumų norėdamos įgyvendinti siektinas šių planų 
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reikšmes, susijusias su plataus užmojo tikslais aplinkos, ekonomikos ir socialinėje srityse. 
Akivaizdu, kad keletą pirmųjų metų strateginiai planai tam tikrais aspektais bus panašūs į 
bandomuosius projektus ir galbūt bėgant laikui reikės juos tobulinti. Vis dėlto valstybės 
privalės mažinti ūkininkams tenkančią administracinę naštą ir iš esmės galimybė tai daryti 
turėtų būti užtikrinta visuotinai renkant palydovinius duomenis.

Be modelio keitimo, pasiūlyme pateikiamos kelios novatoriškos nuostatos, kaip antai dėl 
naujos ekologinės sistemos įdiegimo pagal atsietosios paramos skyrių, ir atrodo, kad taip 
reaguojama į vis didesnį spaudimą užtikrinti, kad BŽŪP būtų teisėta aplinkos požiūriu. Šią 
sistemą reikia nagrinėti atsižvelgiant į visą naują pasiūlymo „žaliąją struktūrą“ – jame taip pat 
numatyta sustiprinta paramos sąlygų sistema ir agrarinės aplinkosaugos bei klimato priemonių 
išsaugojimas, kuris iki šiol buvo laikomas BŽŪP antruoju ramsčiu. Kita vertus, kaimo plėtros 
priemonių užmojai, susiję su aplinka, būtų labai padidinti, nes apskaičiuojant 30 proc. 
EŽŪFKP lėšų (jos būtinai privalės būti susijusios su įsipareigojimais dėl aplinkos ir kovos su 
klimato kaita) parama nebūtų skiriama vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių. 

Tam, kad būtų išvengta didelio naujos ekologinės sistemos poveikio gamintojų pajamoms, 
siūlau, kad pagal šią sistemą būtų išlaikyta tam tikra kaimo vietovėms išsaugoti naudinga 
praktika, siekiant aprėpti kuo daugiau paramos gavėjų. Be to, reikia užtikrinti, kad ši nauja 
sistema visapusiškai papildytų kaimo plėtros agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemones. 
Atsižvelgdamas į vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, tikiuosi, kad vykstant diskusijoms 
Parlamente bus įrodytas svarbus jų vaidmuo aplinkos srityje ir galiausiai bus priimtas 
sprendimas priešintis tam, kad apskaičiuojant 30 proc. lėšų parama nebūtų skiriama šioms 
vietovėms, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad pačiame Europos Komisijos pasiūlyme, taip pat 
jame pateiktame poveikio vertinime yra duomenų, prieštaraujančių pagrindui, pagal kurį ši 
parama neskiriama.

Taip pat manau, kad Komisijos siūloma paskata už gerus rezultatus yra netiesioginė 
pasiūlymą sudarančios aplinkos apsaugos struktūros dalis, – iš tikrųjų tai paskata, kurią 
taikant ne didinamos lėšos geriausių rezultatų pasiekusioms šalims, kaip būtų galima spręsti iš 
pirmo žvilgsnio, o tik nubaudžiamos tos šalys, kurioms tokių rezultatų pasiekti nepavyko. 
Savo pranešime siūlau šią paskatą panaikinti, nes pagal naują modelį jau numatytos finansinės 
sankcijos toms šalims, kurios neįgyvendina nustatytų siektinų reikšmių.

Dar vienas naujo modelio ramstis yra BŽŪP paramos perskirstymas, ir šiuo tikslu Komisija 
siūlo, viena vertus, sumažinti didžiausių ūkių gaunamas lėšas ir, kita vertus, įvesti privalomą 
perskirstymo išmoką, kurią gautų vidutiniai ir mažieji ūkiai. Palaikydamas ryšius su įvairiais 
reformoje dalyvaujančiais subjektais konstatavau, kad, daugumos jų teigimu, taikant 
Komisijos siūlomą vadinamąjį išmokų dydžio apribojimą (angl. capping) neatsižvelgiama į 
įvairias gamybos struktūras valstybėse narėse ir tai turėtų labai nevienodą poveikį įvairiose 
šalyse. Mano pakeitimų tikslas – reaguoti į šį susirūpinimą suteikiant galimybę pasirinkti 
sprendimą, labiau pritaikytą prie kiekvienos šalies realijų. Dėl perskirstymo išmokos 
pažymiu, kad Komisijos pasiūlyme nenagrinėjami svarbiausi aspektai, kurie, mano nuomone, 
turėtų būti įtvirtinti pagrindiniame teisės akte, siekiant bent jau nustatyti bendrus BŽŪP 
paramos perskirstymo kriterijus.

Pagal pasiūlymą nacionaliniai strateginiai planai turės padėti pasiekti naujus konkrečius 
tikslus, kuriais remiantis nustatyti įvairūs poveikio, rezultatų ir produkto rodikliai, Europos 
Komisijos pasiūlyti siekiant stebėti kiekvienos šalies nustatytų siektinų reikšmių 
įgyvendinimo lygį. Mano pranešime nepateikiama reikšmingų Komisijos pasiūlymo 
pakeitimų, susijusių su tikslais ir rodikliais, kad nekiltų dar daugiau sunkumų įgyvendinant 
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strateginius planus, nors iš tikrųjų šiuos tikslus ir rodiklius norėjau papildyti, kad visų pirma 
būtų pabrėžiama gyventojų skaičiaus mažėjimo problema ir būtinybė užtikrinti aktyvesnį 
moterų dalyvavimą kaimo ekonomikoje. 

Taikant naują modelį turi būti užtikrinta, kad būtų ne tik įgyvendintas kiekvienas tikslas, bet ir 
išlaikytos tinkamos žemės ūkiu besiverčiančių Europos gyventojų pajamos, – šio reikalavimo 
negalima atsieti nuo užmojo, susijusio su aplinka, nes nepakankamos pajamos darytų 
neigiamą įtaką ūkininkų įsipareigojimui apsaugoti juos supančią aplinką. Dėl šios priežasties 
manau, kad bazinė pajamų parama tvarumui didinti turi sudaryti didelę visos gamintojams 
skiriamos tiesioginės paramos dalį, ir siūlau jai skirti būtiniausią nacionalinių tiesioginių 
išmokų paketų dalį. 

Atsižvelgdamas į sudėtingą sąvokų apibrėžčių skyrių (iš šių apibrėžčių išsiskiria sąvokos 
„tikrasis ūkininkas“ apibrėžtis) tikiuosi, kad vykstant diskusijoms Parlamente kai kurie 
svarbūs aspektai bus paaiškinti. Kai kurios Komisijos siūlomos sąvokų apibrėžtys 
nepakankamai aiškios, kaip antai sąvokos „daugiamečiai žolynai“ apibrėžtis, nes joje 
neatsižvelgiama į tai, kaip vos prieš dvejus metus ši sąvoka apibrėžta reglamente „Omnibus“, 
siekiant atlikti BŽŪP teisės aktų laikotarpio vidurio peržiūrą. Nauja apibrėžtis tinkamai 
neaprėpia įvairių valstybių narių atvejų, visų pirma to, kokia iš tikrųjų yra su Viduržemio 
jūros regiono žolynais, ypač ražienomis, susijusi padėtis.

Su gamyba susieta parama taip pat yra svarbus skyrius, dėl kurio vyksta diskusijos. Suprantu, 
kaip ši parama reikalinga ūkiams, kurių padėtis aplinkos ar ekonominiu požiūriu yra nestabili, 
ypač žemės neturintiems gyvulininkystės ūkiams, kurie negali gauti BŽŪP paramos taikant 
kitas priemones. Siūlau išlaikyti tiesioginių susietųjų išmokų dalį ir kartu palankiai vertinu 
Europos Komisijos pasiūlymą suteikti valstybėms narėms galimybę iki 3 proc. tiesioginių 
išmokų paketų skirti tam, kad būtų įgyvendintos naujos sektorinės intervencinės priemonės, 
kurios taip pat galėtų padėti kovoti su sunkumais, patiriamais vykdant tam tikrą gamybą.

Dėl jaunųjų ūkininkų pažymėtina, kad nors kaitų kaita yra vienas iš naujo reglamento tikslų, 
paramos priemonės, kurios šiuo metu pateiktos Komisijos pasiūlyme, labai nekeičiamos. Nors 
tikslas yra skatinti atgaivinti kaimo vietoves, manau, kad galima tobulinti bendrąsias 
tinkamumo finansuoti taisykles remiant jaunimą, taip pat skatinant remti naujus ūkininkus, 
neatsižvelgiant į jų amžių, ir skatinant moteris dalyvauti kaimo vietovių ekonomikoje. 

Didelį susirūpinimą kelia tai, kad kaimo plėtros skyriuje siūloma sumažinti lėšas, taip pat 
daugiau negu 10 proc. sumažinti ES bendro finansavimo normas. Komisija pamiršta, kad kai 
kurios Europos šalys ir regionai patiria likvidumo problemų, turinčių poveikį programų 
įgyvendinimo lygiui, – ši padėtis galėtų pablogėti, jeigu lėšos ir toliau būtų mažinamos. 

Apskritai, palyginti su galiojančiu reglamentu, naujame Europos Komisijos siūlomame kaimo 
plėtros skyriuje pašalinta daug su funkcijomis susijusio turinio ir valstybėms narėms 
suteikiama daugiau lankstumo siekiant parengti savo intervencines priemones. Nors iš esmės 
tam tikro lygio lankstumas būtinas, manau, kad reikia papildyti tekstą, geriau apibrėžti, kas 
bus paramos gavėjai, taip pat nustatyti visoms valstybėms narėms bendrą viršutinę paramos 
ribą, taikomą įvairioms intervencinėms priemonėms.

Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad šis pasiūlymas labai platus ir svarbus Europai, vykstant 
Europos Sąjungos ateičiai labai svarbiems pokyčiams, taip pat manau, kad Europos 
Parlamentas turi atlikti reikšmingą vaidmenį vykdant šią reformą, todėl noriu pareikšti tvirtą 
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ketinimą imtis veiksmų, kad vykstant diskusijoms būtų pasiekta esminės pažangos per šią 
Parlamento kadenciją.
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