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Pakeitimas 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų ir įrodomai nedaro kenksmingo 
poveikio aplinkai arba neprisideda prie 
aplinką teršiančios veiklos. 
Miškininkystės sektoriui skiriama parama 
grindžiama miškotvarkos planu arba 
lygiaverte priemone.

Or. de

Pakeitimas 1138
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik 4 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytų tikrųjų ūkininkų investicijoms į 
materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, 
kurios padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų. Miškininkystės sektoriui 
skiriama parama grindžiama miškotvarkos 
planu arba lygiaverte priemone.

Or. it

Pakeitimas 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų, jeigu jomis nedaromas neigiamas 
poveikis aplinkai. Miškininkystės sektoriui 
skiriama parama grindžiama miškotvarkos 
planu arba lygiaverte priemone.

Or. en

Pakeitimas 1140
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, įskaitant 
negamybines investicijas, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

Or. en

Pakeitimas 1141
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Investicijos į materialųjį ir (arba)
nematerialųjį turtą, kurios padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų. 
Miškininkystės sektoriui skiriama parama 
grindžiama miškotvarkos planais, tiksliniu 
valstybėms narėms būdingų miškų
sodinimu ir miškininkyste nenaudojant 
plynųjų kirtimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti biologinę įvairovę, svarbu, kad šalyse būtų sodinami joms būdingi miškai.

Pakeitimas 1142
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Negamybinės investicijos gali būti:

a) tiriamosios studijos ir nematerialios 
investicijos, susijusios su kaimų, kaimo 
kraštovaizdžio ir didelės gamtinės vertės 
vietovių kultūrinio ir gamtos paveldo 
išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, 
įskaitant susijusius socialinius bei 
ekonominius aspektus, taip pat 
informuotumo aplinkosaugos srityje 
didinimo veikla;

b) kaimo vietovių savivaldybių bei kaimų 
ir jų pagrindinių paslaugų plėtros planų 
ir su „Natura 2000“ teritorijomis bei 
kitomis didelės gamtinės vertės vietovėmis 
susijusių apsaugos ir valdymo planų 
rengimas ir atnaujinimas;

c) investicijos, kuriomis siekiama perkelti 
veiklą ir pertvarkyti kaimo gyvenvietėse 
arba netoli jų esančius pastatus ar 
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patalpas, kad būtų pagerinta gyvenimo 
kokybė gyvenvietėje arba padidintas jos 
aplinkosauginis veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal naująją BŽŪP 20 straipsnis „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ nėra įtrauktas, o jo nuostatos yra perkeltos į šį bendro pobūdžio straipsnį, skirtą 
investicijoms. Svarbu išlaikyti kai kuriuos pagrindinius šio straipsnio elementus, visų pirma 
aplinkosaugos tikslais.

Pakeitimas 1143
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Negamybinės investicijos gali būti: 
i) tiriamosios studijos ir nematerialios 
investicijos, susijusios su kaimų, kaimo 
kraštovaizdžio ir didelės gamtinės vertės 
vietovių kultūrinio ir gamtos paveldo 
išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, 
įskaitant susijusius socialinius bei 
ekonominius aspektus; ii) kaimo vietovių 
savivaldybių bei kaimų ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planų ir su „Natura 
2000“ teritorijomis bei kitomis didelės 
gamtinės vertės vietovėmis susijusių 
apsaugos ir valdymo planų rengimas ir 
atnaujinimas, siekiant pagerinti gyvenimo 
kokybę gyvenvietėje arba padidinti jos 
aplinkosauginį veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 1144
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali skirti paramą 
tik toms investicijoms į žemės valdose 
esančią infrastruktūrą, kurios kartu, 
viena vertus, duoda teigiamų rezultatų 
siekiant šio reglamento 6 straipsnyje 
nustatytų tikslų aplinkosaugos, klimato ir
biologinės įvairovės srityse ir, kita vertus, 
turi teigiamą poveikį žemės ūkio valdoje 
vykdomo verslo būklei.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme (92 straipsnis) raginama užsibrėžti platesnio užmojo tikslus klimato ir 
aplinkosaugos srityje. Užtikrinant, kad investicijos į fizinį turtą, kurios šiuo metu sudaro 
beveik 23 proc. išlaidų kaimo plėtrai, padėtų šiuos tikslus pasiekti, konkrečiai prisidedama 
prie to, kad 92a straipsnis būtų praktiškai įgyvendintas.

Pakeitimas 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Netinkamos finansuoti investicijos ir 
išlaidų kategorijos yra tokios:

Or. fr

Pakeitimas 1146
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) investicijas į atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, jei Bioenergijos 
tvarumo ataskaitoje, t. y. pašarų 
prieinamumo vertinime, kuris yra 
privalomas ataskaitos elementas, būtų 
nurodoma, kad galėtų būti pakenkta 
veiksmingiausiam biomasės, ypač 
sumedėjusios, naudojimui laikantis 
pakopinio naudojimo principo;

Or. en

Pakeitimas 1147
Luke Ming Flanagan

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;

Or. en

Pagrindimas

Neturi būti finansuojamas joks žemės pirkimas, neatsižvelgiant į jo tikslus.

Pakeitimas 1148
Merja Kyllönen

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 

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

neužstatytos žemės arba žemės, užstatytos 
ne daugiau kaip 10 proc. visų atitinkamo 
veiksmo finansuoti tinkamų išlaidų 
atitinkančiu mastu, pirkimą arba žemės 
pirkimo sandorius, atliekamus naudojantis
finansinėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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; išimtis taip pat 
taikoma gyvūnams, kurie sunkiai 
prieinamose vietovėse naudojami vietoj 
mašinų kraštovaizdžiui išsaugoti arba 
apsaugai nuo didelių plėšrūnų;

Or. de

Pakeitimas 1150
Pilar Ayuso

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 skaičiaus 
papildymu patyrus nuostolių dėl plėšrūnų 
užpuolimų;
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Or. es

Pakeitimas 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

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 ar gyvulių papildymu 
patyrus nuostolių dėl stambių plėšrūnų 
užpuolimų;

Or. en

Pakeitimas 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

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 
pirkimas ir tų augalų sodinimas, nesusijęs
su žemės ūkio arba miškininkystės 
potencialo atkūrimu po gaivalinės nelaimės 
ir katastrofinių įvykių, gyvūnų apsauga 
nuo plėšrūnų;

Or. fr

Pakeitimas 1153
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas
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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, gyvūnų apsaugą nuo 
plėšrūnų;

Or. fr

Pakeitimas 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

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 
bandų apsauga nuo plėšrūnų ar žemės 
ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

Or. en

Pakeitimas 1155
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skolos palūkanas, išskyrus 
susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip 
palūkanų normos subsidija ar garantinio 
mokesčio subsidija;

e) skolos palūkanas;

Or. en
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Pakeitimas 1156
Estefanía Torres Martínez

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, 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 minėtomis investicijomis: 

i. sudaromos sąlygos potencialiai 
sutaupyti 10–25 % vandens įgyvendinant 
drėkinimo modernizavimo planą, kai 
viešasis finansavimas priklauso nuo 
sutaupyto vandens išsaugojimo pagal 
koncesiją; 

ii. sudaromos sąlygos užtikrinti žemės 
ūkio produktų gamybą vietovėse, kuriose 
per metus iškrenta mažiau kaip 500 mm 
kritulių; 

iii. daromas poveikis tik energijos 
vartojimo efektyvumui arba veiksmų, 
turinčių įtakos galimos pasiūlos valdymui, 
plėtrai, vandens telkinio susidarymui arba 
apytakinio vandens panaudojimui, tačiau 
nedaromas poveikis požeminio arba 
paviršinio vandens telkiniui;

Or. es

Pakeitimas 1157
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
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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;

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, arba į 
drėkinimo sistemas, kuriose neįdiegta 
suvartojamo vandens apskaitos funkcija, 
arba į drėkinimo sistemas, kurias 
naudojant neužtikrinama pažangi ir 
veiksminga apsauga nuo dirvos erozijos 
arba nedidėja humuso lygis ir 
nesiformuoja viršutinis dirvožemio 
sluoksnis;

Or. en

Pagrindimas

Komisija savo dabartiniame pasiūlyme labai supaprastino ankstesnėje kaimo plėtros 
reglamentavimo sistemoje nustatytas taisykles. Tačiau, atsižvelgiant į klimato kaitos 
spartėjimą (mes patys patyrėme, kad pastarųjų metų vasaros yra karščiausios ir sausiausios 
per visą orų registravimo istoriją), vandens vartojimo srityje būtinas itin didelis atsargumas. 
Paliekame galiojančiose taisyklėse nustatytas suvartojamo vandens apskaitos prievoles ir 
įtraukiame papildomas prievoles apsaugoti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir didinti humuso 
lygį, siekiant padidinti drėkinamos dirvos pajėgumą išlaikyti vandenį.

Pakeitimas 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

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, kuriomis 
nepasiekiamas grynasis vandens 
suvartojimo drėkinimui upių baseinuose 
sumažėjimas ir kurios yra nesuderinamos 
su geros vandens telkinių būklės 
užtikrinimu, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
susijusias su drėkinimo plėtra ir (arba)
didesne pasklidosios taršos rizika, visų 
pirma kalbant apie vandens telkinius, 
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kurių būklė pagal atitinkamą valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

Or. de

Pakeitimas 1159
Francesc Gambús

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, 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 
investicijas, kuriomis pagerinamas 
vandens išteklių valdymas ir vandens 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 1160
Pilar Ayuso

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 minėtomis 
investicijomis padedama veiksmingai 
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taupyti vandenį;

Or. es

Pakeitimas 1161
Stanislav Polčák

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, kurios 
nėra įtikinamai susijusios su sausros 
pavojaus mažinimu ir kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įkaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

Or. cs

Pakeitimas 1162
Angélique Delahaye

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, kurios yra 
nesuderinamos su geros telkinių būklės 
užtikrinimu dėl su vandens kokybe 
susijusių priežasčių, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2000/60/EB, nebent tos 
investicijos yra suderinamos su 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 
7 dalyje nustatytais principais;

Or. fr
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Pakeitimas 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

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, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2000/60/EB, užtikrinimu dėl priežasčių, 
susijusių su vandens kiekiu, nebent jos yra 
suderinamos su principais, išdėstytais 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 7 
dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pasiūlyti alternatyvą Komisijos pasiūlymui, kad tam tikros 
investicijos į drėkinimą būtų laikomos tinkamomis, jei jos yra suderinamos su Vandens 
pagrindų direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje išdėstytais principais.

Pakeitimas 1164
Estefanía Torres Martínez

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 ir 
sudarančią kliūčių vykdyti 
įsipareigojimus, susijusius su XI priede 
nurodytomis teisėkūros priemonėmis;

Or. es
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Pakeitimas 1165
Paul Brannen

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,
visų pirma skirtą gyvulininkystės veiklai,
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 1166
Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos 
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

h) investicijas į infrastruktūrą,
kuriomis didinamas maistinių gyvūnų 
laikymo tankis ir kurios yra nesuderinamos 
su rekomendacijomis remti gerą gyvūnų 
sveikatą ir jų gerovę, siekiant sumažinti 
antimikrobinių medžiagų naudojimą, ir 
Tarybos direktyvoje 98/58/EB nustatytus 
principus, susijusius su ūkinės paskirties 
gyvūnų apsauga, visų pirma dėl gyvūnų 
fiziologinius ir etologinius poreikius 
atitinkančio būsto, pašaro, vandens ir 
globos teikimo pagal nusistovėjusią patirtį 
ir mokslo žinias;

Or. en

Pakeitimas 1167
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos 
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse, visų pirma miško veisimą rūšių 
turtingose pievose ir ganyklose.

Or. en

Pakeitimas 1168
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos 
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

h) investicijas į miško veisimą ir 
atkūrimą, kurios yra nesuderinamos su 
miškotvarkos planais ir su klimato ir 
aplinkos srities tikslais, atitinkančiais 
tvarios miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

Or. en

Pakeitimas 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas, kuriomis didinamas iš 
jų naudos gaunančiame ūkyje laikomų 
gyvūnų skaičius ir (arba) jų laikymo 
tankis.

Or. en
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Pakeitimas 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į infrastruktūrą, kurios 
yra nesuderinamos su rekomendacijomis 
remti gerą gyvūnų sveikatą ir jų gerovę ir 
su Tarybos direktyvoje 98/58/EB 
nustatytais principais, susijusiais su 
ūkinės paskirties gyvūnų apsauga, visų 
pirma dėl gyvūnų fiziologinius ir 
etologinius poreikius atitinkančio būsto, 
pašaro, vandens ir globos teikimo pagal 
nusistovėjusią patirtį ir mokslo žinias;

Or. en

Pagrindimas

EŽŪFKP lėšomis neturėtų būti remiamos netvarios investicijos. Aukšti gyvūnų gerovės 
standartai ir gyvūnų bei žmonių sveikatos apsauga yra labai svarbi darnaus vystymosi dalis. 
Todėl investicijos į infrastruktūrą, kuri negali atitikti gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimų, 
pvz., sistemas, kuriose laikomų gyvūnų judėjimas yra labai apribotas, tokias kaip vištų narvai 
ir paršavedžių gardai, turėtų būti laikomos netinkamomis paramai gauti.

Pakeitimas 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į bioenergijos gamybą, 
neatitinkančią Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvoje nustatytų tvarumo 
kriterijų, įskaitant tam tikrų rūšių žaliavų 
apribojimą.
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Or. de

Pakeitimas1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į infrastruktūrą, kuri 
neatitinka gyvūnų gerovės rekomendacijų 
ir principų, išdėstytų Tarybos direktyvoje 
98/58/EB dėl gyvūnų apsaugos žemės 
ūkyje.

Or. sv

Pagrindimas

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis neturėtų būti remiamos netvarios 
investicijos. Aukšto lygio gyvūnų gerovės standartai ir gyvūnų bei žmonių sveikatos apsauga 
yra svarbi darnaus žemės ūkio vystymosi dalis.

Pakeitimas 1173
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas, kuriomis gali būti 
padidinta jau esama perprodukcija arba 
rinkos pusiausvyros sutrikimai 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Parama investicijoms į fizinį turtą, dėl kurio gali padidėti jau esamos perprodukcijos mastas, 
neturi būti skiriama. Pvz., įgyvendinant BŽŪP turėtų būti galima remti investicijas, kuriomis 
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siekiama padidinti pieno gamybos pajėgumus regionuose, patiriančiuose perprodukciją.

Pakeitimas 1174
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) taip pat išskyrus gyvulininkystės 
ūkius ar įmones, kurie visą savo 
produkciją arba jos dalį skiria bulių 
kautynių pasirodymams;

Or. es

Pakeitimas 1175
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) taip pat išskyrus investicijas į 
bioenergijos gamybą, kurios neatitinka 
tvarumo kriterijų, nustatytų 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvoje, įskaitant apribojimus dėl tam 
tikrų žaliavų rūšių. 

Šis reikalavimų neatitinkančių investicijų 
sąrašas taip pat taikytinas sektorinių 
intervencinių priemonių rūšims, 
nurodytoms III skyriuje;

Or. es

Pakeitimas 1176
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų prisidėta siekiant ES tikslų, 
investicijos, pasiūlytos valdymo plane 
arba kitoje ES acquis įgyvendinimo 
priemonėje, kurių atžvilgiu pradėta 
pažeidimo nagrinėjimo procedūra, bet 
kuriuo šios procedūros etapu turėtų būti 
laikomos netinkamomis investicijomis, jų 
aiškiai neišvardijant.

Šiuo tikslu įvairūs Komisijos generaliniai 
direktoratai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti ir klaidingo lėšų teikimo 
atveju užtikrinti finansavimo sustabdymą, 
įskaitant lėšų ex post susigrąžinimą.

Or. en

Pakeitimas 1177
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis h punktu, pasirenkant 
sodintinas rūšis, plotus ir naudotinus 
metodus, užtikrinama, kad miškas nebūtų 
nederamai įveistas pažeidžiamose 
buveinėse, tokiose kaip durpynai ir 
šlapynės, ir kad nebūtų padarytas 
neigiamas poveikis didelės ekologinės 
vertės vietovėms, įskaitant didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimo vietoves. 
Pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir 
Direktyvą 2009/147/EB tinklui „Natura 
2000“ priskirtose teritorijose leidžiamas 
tik toks miško įveisimas, kuris dera su 
atitinkamų teritorijų valdymo tikslais ir 
kuriam yra pritarusi už tinklo „Natura 
2000“ diegimą atsakinga valstybės narės 
institucija. Parama neturėtų būti skiriama 
investicijoms į miško įveisimą invazinėmis 
arba galimai invazinėmis rūšimis, 
įveisimą sodinant trumpos rotacijos 
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medžius, kalėdines eglutes arba greitai 
augančius medžius, skirtus energijos 
gamybai. Be to, teritorijoms, kuriose 
galimi miškų gaisrai ir kurioms 2007–
2013 arba 2014–2020 m. EŽŪFKP 
lėšomis buvo skirta parama gaivalinių 
nelaimių, būtent gaisrų, prevencijai arba 
atkūrimo veiksmui po gaisro, bus taikoma 
išankstinė finansavimo sąlyga, kad už 
ekologiją ir miškotvarką atsakingos 
institucijos aktyviai dalyvautų visoje 
miško atkūrimo ir įveisimo veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Didžioji teksto dalis paimta iš Reglamento 1307/2013 atžvilgiu priimto deleguotojo akto, 
susijusio su dabartine Kaimo plėtros programos 8 priemone. Be to, atsižvelgiant į gaisrų 
pasikartojimą, o tai galiausiai yra natūralus elementas, turėtume padėti užtikrinti, kad miškai 
ir kraštovaizdis taptų atsparesni gaisrams. Šiuo tikslu miškų gaisrų ekologijos ekspertai 
turėtų dalyvauti investuojant į gaisrų prevencijos ir miškų atkūrimo veiklą.

Pakeitimas 1178
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šia pastraipa kenkiama viso straipsnio tikslui.

Pakeitimas 1179
Estefanía Torres Martínez
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1180
Damiano Zoffoli

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 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų. Valstybės narės turi teikti 
pirmenybę jaunųjų ūkininkų, nurodytų 
šio reglamento 4 straipsnio, 1 dalies, e 
punkte, investicijoms.

Or. it

Pakeitimas 1181
Paul Brannen

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 kūrimą 
ir atkūrimą ir negamybinėms 
investicijoms, susijusioms su 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytais 
konkrečiais su aplinka ir klimatu susijusiais 
tikslais;

Or. en
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Pagrindimas

Pagal dabartinę BŽŪP miško veisimas ir agrarinės miškininkystės sistemų kūrimas yra su 
miškais susijusios 8 priemonės subpriemonė. Siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais 
pasiūlytais pakeitimais, šiame pakeitime agrarinės miškininkystės sistemos yra skiriamos nuo 
miško įveisimo veiklos. Be to, sistemų kūrimas ir atkūrimas nebūtinai yra negamybinė 
investicija, tačiau ji gali turėti didelės naudos klimato ir aplinkos srityse.

Pakeitimas 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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

Or. en

Pagrindimas

Agrarinės miškininkystės sistemos teikia daug naudos aplinkai ir daug naudos didinant ūkių 
atsparumą. Agrarinės miškininkystės teritorijų nustatymas ir priežiūra nėra miško įveisimas, 
nes teritorijos žemės ūkio paskirtis IAKS / ŽSIS sistemoje paprastai nepakinta. Pavienių 
medžių apsaugos nuo gyvūnų išlaidos gali būti didelės, o į šį straipsnį įtraukus agrarinę 
miškininkystę, 100 proc. išlaidų gali būti laikomos tinkamomis paramai gauti.

Pakeitimas 1183
Pilar Ayuso

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 

a) investicijoms į miško veisimą, 
agrarinės miškininkystės sistemų 
atkūrimą ir investicijoms, susijusioms su 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
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klimatu susijusiais tikslais; 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 1184
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) negamybinėms investicijoms, 
susijusioms su konkrečiu tikslu gyvūnų 
gerovės srityje, nurodytu 6 straipsnio 1 
dalies i punkte;

Or. en

Pakeitimas 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) investicijoms srityse, kuriose 
susiduriama su gamtinėmis ir (arba)
konkrečiomis kliūtimis;

Or. en

Pakeitimas 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) investicijoms į bandų apsaugą nuo 
plėšrūnų;

Or. en

Pakeitimas 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies pirmos 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 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus, pvz., apsaugos priemones nuo 
stambių plėšrūnų užpuolimų.

Or. en

Pakeitimas 1188
Pilar Ayuso

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 1189
Damiano Zoffoli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) valstybės narės gali nustatyti 
prioritetinius kriterijus, kuriais remiantis 
suteikiama parama taikant šios rūšies 
intervencines priemones, kurios 
naudingos sudarant tiekimo grandinės 
sutartis ir trumpoms tiekimo grandinėms, 
taip pat vietos rinkoms.

Or. it

Pakeitimas 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijoms į gyvūnų apsaugą 
nuo plėšrūnų;

Or. fr

Pakeitimas 1191
Pilar Ayuso

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
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Pakeitimas 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijoms į prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės ir žemės konsolidavimą;

Or. en

Pakeitimas 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) investicijoms į daugiafunkcius 
miškų kelius ir miškų įrangą kalnuotose 
vietovėse bei atokiausiuose regionuose;

Or. fr

Pakeitimas 1194
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) jaunųjų ūkininkų vykdomoms 
investicijoms;

Or. es
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Pagrindimas

Būtina didinti paramą jaunųjų ūkininkų vykdomoms investicijoms, nes reikia skatinti kartų 
kaitą.

Pakeitimas 1195
Pilar Ayuso

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 ar kitokių 
vietovei būdingų kliūčių.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1196
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo šios dalies 3 pastraipos, 
valstybių narių skiriama parama jaunųjų 
ūkininkų, nurodytų šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalies e punkte, investicijoms, 
turi būti ne didesnė kaip 90 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijoms į prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės ir žemės konsolidavimą.

Or. en

Pagrindimas

Rekomenduojama įtraukti žemės konsolidavimą ir žemės ūkio bei miškininkystės 
infrastruktūrą į investicijas, kurioms skiriama didžiausia parama gali būti padidinta iki 
100 proc., nes tai investicija į viešąjį interesą ir ji ne visada yra tiesiogiai susijusi tik su 
konkrečiais aplinkos ir klimato srities tikslais.

Pakeitimas 1198
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kaimo plėtros fondų lėšos 
nenaudojamos bendrai finansuoti 
investicijoms į koncentruotas gyvūnų 
šėrimo operacijas.

Or. en

Pakeitimas 1199
Merja Kyllönen

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 

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

planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo bei 
verslo plėtojimo veiklos paramą.

Or. en

Pakeitimas 1200
Merja Kyllönen

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) kurti ir plėtoti su ne žemės ūkio 
veikla susijusį verslą kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
šiame straipsnyje nurodytos intervencijos 
būtų paskirstytos taip, kad jos padėtų 
siekti lyčių lygybės kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 1202
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios investicijoms į ūkius skirtos
100 000 EUR sumos ir gali būti derinama 
su finansinėmis priemonėmis.

Or. it

Pakeitimas 1203
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis

Parama pereinamojo laikotarpio 
projektams. Žemės ūkio projektų 
finansavimas

1. Valstybės narės, siekdamos prisidėti 
prie 6 straipsnyje nustatytų konkrečių 
tikslų įgyvendinimo, pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas ir valstybių 
narių BŽŪP strateginiuose planuose 
apibrėžtus reikalavimus gali tikriesiems 
ūkininkams teikti pereinamojo laikotarpio 
projektui skirtą paramą.

2. Projektas aprašomas viename 
dokumente, kuriame turi būti pateiktas 
pradinės padėties apibūdinimas ir 
veiksmų planas, kuriame išsamiai 
nurodomos tokios detalės:

– tikslai ir jų suderinamumas su BŽŪP 
tikslais,

– poreikiai, kuriuos šie tikslai atitinka,

– investicijos, mokymai, įsipareigojimai ir 
kiti veiksmai, kurių reikia siekiant šių 
tikslų, taip pat tiems veiksmams 
reikalingos išlaidos,

– su projektu susijusi rizika ir 
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apsidraudimas nuo jos,

– projekto pridėtinė vertė ir nauda 
ūkininkui,

– pridėtinė vertė ir nauda visuomenei,

– valstybės paramos poreikio įvertinimas 
siekiant visiškai užtikrinti projekto 
materialias bei nematerialias investicijas 
ir rizikos draudimą.

3. Valstybės narės paramą teikia 
išmokėdamos vienkartinę išmoką. 
Didžiausia paramos suma yra 
100 000 EUR, ji gali būti skiriama kartu 
su kitomis finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
projektas būtų įgyvendintas laiku, o 
skirtos valstybinės lėšos būtų pagrįstos. 

5. Valstybės narės pagal šį straipsnį 
paramą vienam ūkininkui gali skirti tik 
vieną kartą.

Or. fr

Pakeitimas 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.

Or. de

Pagrindimas

Už riziką keliančią veiklą neatlyginama.
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Pakeitimas 1205
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 1206
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 1207
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.
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Or. en

Pagrindimas

Išlaidos, susijusios su ekstremaliomis orų sąlygomis, kurias lemia klimato kaita, kasmet 
didėja, todėl šios kategorijos rizika „suryja“ vis didesnę nuolat mažinamo Kaimo plėtros 
biudžeto dalį. Nustačius valstybių narių prievolę remti rizikos valdymo priemones tik sumažės 
finansavimas, skiriamas kitoms kaimo plėtros priemonėms, kurios gali turėti teigiamą poveikį 
gamybos sistemoms. Be to, valstybėms narėms turėtų būti suteikta pasirinkimo teisė.

Pakeitimas 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 1209
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.

Or. en
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Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės yra įdiegusios rizikos valdymo sistemas pagal valstybės pagalbos 
režimą ir norėtų toliau šias sistemas taikyti. Todėl parama rizikos valdymo priemonėms 
neturėtų būti privaloma.

Pakeitimas 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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 
gali skirti, siekdamos paskatinti 
ūkininkavimo praktiką, kuria mažinama 
rizika ir didinamas atsparumas 
natūraliems ir su klimato kaita 
susijusiems pavojams, taip pat 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.

Or. de

Pagrindimas

Už riziką keliančią veiklą neatlyginama.

Pakeitimas 1211
Luke Ming Flanagan

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 

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
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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.

rizikos valdymo priemones, kurios padeda 
ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla 
susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią 
gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, be 
to, turėtų būti remiama ir skatinama 
rizikos mažinimo strategija, kuria 
didinamas ūkio atsparumas ir mažinama 
pajamų nestabilumo rizika.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos mažinimas ir krizinių situacijų prevencija turėtų būti skatinami ir vertinami vienodai 
kaip ir rizikos valdymas.

Pakeitimas 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

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 
tikslų. Šios priemonės gali būti sudarytos 
iš įvairios rizikos valdymo sistemų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų reaguoti į visus 6 straipsnyje nurodytus konkrečius tikslus.

Pakeitimas 1213
Bas Eickhout
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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
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos mažinimo ir valdymo priemones, 
kurios padeda tikriesiems ūkininkams 
išvengti su jų žemės ūkio veikla susijusios 
nenumatytos ir nuo jų valios 
nepriklausančios gamybos bei pajamų 
rizikos, ją mažinti bei valdyti ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Išlaidos, susijusios su ekstremaliomis orų sąlygomis, kurias lemia klimato kaita, kasmet 
didėja, todėl šios kategorijos rizika „suryja“ vis didesnę nuolat mažinamo Kaimo plėtros 
biudžeto dalį. Rizikos valdymas ir draudimas neturėtų skatinti įtvirtinti blogąją žemės ūkio 
praktiką, kurią taikant didėja nuostolių rizika. ES finansuojamu privačiu draudimu turėtų 
naudotis tik tie ūkininkai, kurie mažina riziką (pvz., didina savo sistemų atsparumą klimato 
kaitai, didindami / apsaugodami humusą / viršutinį dirvos sluoksnį, arba vengdami 
monokultūros ūkio praktikos bei naudodami labai įvairias sistemas ir taip paskirstydami 
riziką).

Pakeitimas 1214
Christophe Hansen

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 

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės
gali skirti, 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 
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tikslų. tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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
gali skirti, 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.

Or. en

Pakeitimas 1216
Sirpa Pietikäinen

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
gali skirti, 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.

Or. en
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Pakeitimas 1217
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1218
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dabar, kai rizikinga praktika yra draudžiama ir didėjant klimato kaitai išlaidos veikiausiai 
augs, viešų ES lėšų skyrimas privačiam draudimui reiškia tai, kad BŽŪP lėšos atitenka 
finansų įstaigoms, o ne ūkininkams. Tai prieštarauja veiksmingo biudžeto lėšų naudojimo 
principui.

Pakeitimas 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Už riziką keliančią veiklą neatlyginama.

Pakeitimas 1220
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimo nuo ekonominių nuostolių, 
ūkininkų patirtų dėl nepalankių klimato 
reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų, 
kenksmingųjų organizmų antpuolio arba 
su aplinka susijusio įvykio, įmokas;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymas turėtų būti labiau nukreiptas į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

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) savitarpio pagalbos fondus, iš kurių 
ūkininkams mokamos ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
reiškinių arba dėl gyvūnų ar augalų ligų, 
kenksmingųjų organizmų antpuolio arba 
su aplinka susijusio įvykio sukeltų 
nuostolių, finansinės kompensacijos;

Or. en
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Pagrindimas

Rizikos valdymas turėtų būti labiau nukreiptas į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 1222
Susanne Melior

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) priemonių, susijusių su rizikos 
prevencijos nustatymu ir ekologinio 
atsparumo didinimu, sąrašą.

Or. de

Pagrindimas

Už riziką keliančią veiklą neatlyginama.

Pakeitimas 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) finansinius įnašus į priemones, 
kuriomis didinamas ūkio atsparumas, 
įskaitant pasėlių įvairinimo strategiją ir 
agrarinės miškininkystės sistemas, bet 
jomis neapsiribojant;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinės miškininkystės sistemos ir pasėlių įvairinimas gali padėti padidinti ūkio atsparumą.
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Pakeitimas 1224
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansinius įnašus į rizikos 
mažinimą, pvz., kraštovaizdžio ir 
dirvožemio savybių apsaugą, padedančią 
sumažinti tokią riziką kaip sausros, 
potvyniai ir gaisrai.

Or. en

Pakeitimas 1225
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Už riziką keliančią veiklą neatlyginama.

Pakeitimas 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį. 3 dalies b, c ir d punktuose 
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ir aprėptį; tarpusavio pagalbos fondas – valstybės 
narės pagal nacionalinę teisę akredituota 
ūkininkų, kurie yra fondo nariai, 
apsidraudimo sistema, pagal kurią fondui 
priklausantiems ūkininkams skiriamos 
kompensacinės išmokos dėl ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
reiškinių arba gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio, arba kenksmingųjų organizmų 
antpuolio, arba su aplinka susijusio 
įvykio, arba dėl didelio jų pajamų 
sumažėjimo;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymas turėtų būti labiau nukreiptas į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 1227
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

a) tinkamų finansuoti savitarpio 
pagalbos fondų tipus ir aprėptį;

Or. en

Pagrindimas

Dabar, kai rizikinga praktika yra draudžiama ir didėjant klimato kaitai išlaidos veikiausiai 
augs, viešų ES lėšų skyrimas privačiam draudimui reiškia tai, kad BŽŪP lėšos atitenka 
finansų įstaigoms, o ne ūkininkams. Tai prieštarauja veiksmingo biudžeto lėšų naudojimo 
principui.

Pakeitimas 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius. Parama skiriama tik draudimo 
sutartims, kuriomis padengiami 
nuostoliai, patirti dėl nepalankaus klimato 
reiškinio, gyvūnų ar augalų ligos, 
kenksmingųjų organizmų antpuolio arba 
su aplinka susijusio įvykio, arba 
nuostoliai, patirti įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB patvirtintą augalų 
ligos arba ūkininko produkciją 
naikinančių kenksmingųjų organizmų 
išnaikinimo arba plitimo sustabdymo 
priemonę. Metinei ūkininko produkcijai 
apskaičiuoti gali būti naudojami rodikliai. 
Tokiu apskaičiavimo metodu turi būti 
nustatomi faktiniai atskiro ūkininko 
nuostoliai atitinkamais metais. Nuostolių 
masto skaičiavimas gali būti pritaikytas 
prie kiekvieno produkto tipo konkretaus 
pobūdžio naudojant:

i) biologinius rodiklius (prarastas 
biomasės kiekis) arba lygiaverčius 
prarasto derliaus kiekio rodiklius, 
nustatytus ūkio, vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygiu, arba

ii) meteorologinius rodiklius (įskaitant 
lietaus kiekį ir temperatūrą), nustatytus 
vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygiu;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymas turėtų būti labiau nukreiptas į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 1229
Susanne Melior
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles.

c) metodą, pagal kurį, prieš paramos 
gavėją pripažįstant turinčiu teisę į 
kompensaciją, nustatoma, kad jis ėmėsi 
visų rizikos išvengimo priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Už riziką keliančią veiklą neatlyginama.

Pakeitimas 1230
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) viešosios lėšos draudimo įmokoms 
mokėti skiriamos tik tuomet, jei gavėjas 
įsipareigoja įgyvendinti rizikos mažinimo 
priemones, kad sumažintų gresiančią 
riziką.

Or. en

Pagrindimas

Išlaidos, susijusios su ekstremaliomis orų sąlygomis, kurias lemia klimato kaita, kasmet 
didėja, todėl šios kategorijos rizika „suryja“ vis didesnę nuolat mažinamo Kaimo plėtros 
biudžeto dalį. Rizikos valdymas ir draudimas neturėtų skatinti įtvirtinti blogąją žemės ūkio 
praktiką, kurią taikant didėja nuostolių rizika. ES finansuojamu privačiu draudimu turėtų 
naudotis tik tie ūkininkai, kurie mažina riziką (pvz., didina savo sistemų atsparumą klimato 
kaitai, didindami / apsaugodami humusą / viršutinį dirvos sluoksnį, arba vengdami 
monokultūros ūkio praktikos bei naudodami labai įvairias sistemas ir taip paskirstydami 
riziką).
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Pakeitimas 1231
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Parama neskiriama ūkininkams, 
kurie nevengė rizikos, taikydami gerą 
valdymą, kaip reikalaujama pagal GAAB 
standartus ir sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1232
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos, 
pelno ar pajamų, apskaičiuotų remiantis 
paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba 
vidutinės trejų metų produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis penkerių metų 
laikotarpiu (neatsižvelgiant į didžiausią ir 
mažiausią vertes). Parama yra 
proporcinga produkcijai, gaunamam 
pelnui ar pajamoms.

Or. it

Pakeitimas 1233
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
buvo imtasi rizikos švelninimo arba 
mažinimo priemonių ir nuostoliai sudaro 
ne mažiau kaip 30 % ūkininko vidutinės 
metinės produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų metų 
produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

Or. en

Pakeitimas 1234
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Tai netvaru, atsižvelgiant į biudžeto suvaržymus: pagal Komisijos pasiūlymo projektą 
valstybės narės bus įpareigotos skirti lėšų šiai kategorijai, bet skiriant vis mažinamo kaimo 
plėtros biudžeto lėšų privačiam draudimui, iš kurių naudos gaus finansų įstaigos, bet 
neįpareigojant siekti kokių nors teigiamų pokyčių, visų pirma siekiant šią riziką sušvelninti 
arba sumažinti, viešosios / BŽŪP išlaidos apskritai didės.

Pakeitimas 1235
Christophe Hansen
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
taikant šiame straipsnyje numatytas 
intervencines priemones kartu su kitomis 
viešosiomis arba privačiosiomis rizikos 
valdymo sistemomis, būtų išvengta 
kompensacijos permokos.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
taikant šiame straipsnyje numatytas 
intervencines priemones kartu su kitomis 
viešosiomis rizikos valdymo sistemomis, 
būtų išvengta kompensacijos permokos.

Or. en

Pakeitimas 1236
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės neremia 
intervencijų, kurios kelia neigiamo 
poveikio aplinkai riziką.

Or. en

Pagrindimas

Finansavimas intensyvinimui neturėtų būti skiriamas.

Pakeitimas 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu ir tolesniu tikslu skatinti 
kartų kaitą ūkio lygiu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
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pensinio amžiaus. pensinio amžiaus.

Or. en

Pagrindimas

Tokio pobūdžio bendradarbiavimas turi būti suvokiamas ir taikomas kaip būdas prisidėti prie 
kartų kaitos tikslo.

Pakeitimas 1238
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Įgyvendinant 1 dalyje nurodyta 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 
pagal iniciatyvą LEADER visų pirma turi 
aktyviai dalyvauti ūkiai ir (arba)
miškininkystės ūkiai.

Or. it

Pakeitimas 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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, agrarinės 
miškininkystės, miškininkystės ir kaimo 
verslo sričių žiniomis ir informavimo 
paramą.

Or. en
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Pakeitimas 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

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 skiria
keitimosi žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 1241
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
visų pirma jaunųjų ūkininkų, kuris 
padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

Or. it

Pakeitimas 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės ir 
ES apmoka kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 1243
Francesc Gambús

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.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 100 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 1244
Christophe Hansen

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.

Valstybės narės gali finansuoti iki 100 % 
tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 1245
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos, valstybės narės gali skirti 
paramą kaip fiksuotąją sumą, kuri neturi 
viršyti 200 000 EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai nėra pateisinama. 200 000 EUR yra labai skirtinga suma skirtingose valstybėse narėse.

Pakeitimas 1246
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Parama, kuria siekiama išvengti žalos dėl 
saugomų stambių plėšrūnų užpuolimų ir 

ją sušvelninti

1. Valstybės narės, laikydamosi šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų, gali padėti 
diegti priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti gyvulininkystės ūkius nuo 
saugomų pagal Tarybos direktyvą 
92/43/EEB rūšių stambių plėšrūnų 
užpuolimų ir kompensuoti gamintojams 
dėl tų užpuolimų patirtus nuostolius.

2. Valstybės narės visiškai arba iš dalies 
kompensuoja papildomas išlaidas ir 
pajamų nuostolius, patirtus dėl 
prevencijos priemonių, arba dėl šių 
nuostolių patirtus gyvulių bandų 
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nuostolius.

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl Buveinių direktyvos saugomų rūšių stambių plėšrūnų Europos Sąjungoje padaugėjo, taigi 
gyvulių užpuolimo atvejai tapo dažnesni. Tikslinga kaimo plėtros skyriuje nustatyti konkrečią 
intervenciją, kad ūkininkams būtų atitinkamai kompensuojami nuostoliai.

Pakeitimas 1247
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atrinkdamos veiksmus, vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina planuojamų 
intervencinių priemonių poveikį klimatui, 
aplinkai ir biologinei įvairovei. 

Or. en

Pakeitimas 1248
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti atrankos 
kriterijų netaikyti investicijų 
intervencinėms priemonėms, kurios aiškiai 
skirtos aplinkosaugos reikmėms arba 
kurios susijusios su atkūrimo veikla.

Be to, valstybės narės taiko atrankos 
kriterijus investicijų intervencinėms 
priemonėms, kurios aiškiai skirtos 
aplinkosaugos reikmėms arba kurios 
susijusios su atkūrimo veikla.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, visada būtina taikyti su aplinka susijusius 
atrankos kriterijus.

Pakeitimas 1249
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie pagal 
programą „Horizontas 2020“ arba 
programą „Europos horizontas“ pažymėti 
pažangumo ženklu arba atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

Or. en

Pagrindimas

Tai padės sumažinti pagal priemonę „Life +“ atrinktų projektų administravimo išlaidas, nes 
jie jau atitiks atrankos kriterijus. Į tinklą „Natura 2000“ įtrauktos žemės ūkio teritorijos yra 
blogiausios būklės iš visų tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nes joms skiriamas labai nedidelis 
finansavimas ir ūkininkai neturi jokių paskatų saugoti rūšis arba buveines.

Pakeitimas 1250
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valdymo mokesčių mokėjimus ir 
valdymo išlaidų, kurias patyrė finansinę 
priemonę įgyvendinantys subjektai, 
atlyginimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos privačių finansų įmonių išlaidoms dengti, ypač 
kadangi šios lėšos yra iš kaimo plėtros fondų, kurių biudžetai yra vis mažinami, o dėl to 
prarandami kiti veiksmingų išlaidų srautai mokant už gamtai nekenkiančius projektus / 
ūkininkavimo veiklą.

Pakeitimas 1251
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
74 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74a straipsnis

Konkrečios finansinės priemonės

1. Vadovaujančiosios institucijos įsteigia 
finansines priemones teikiantį fondą, 
skirtą kreditų, suteikiamų šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalies e punkte įvardytiems 
jauniesiems ūkininkams, garantijoms 
remti.

2. Valstybė narė gali skirti šiam fondui iki 
50 % intervencinėms priemonėms, 
kuriomis remiami jaunieji ūkininkai, 
skirtų asignavimų.

3. Valstybė narė gali taikyti šiame 
straipsnyje nustatytą finansinę priemonę 
kartu su šio reglamento 69 straipsnyje 
nustatyta parama.

Or. it

Pakeitimas 1252
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75. [...] Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Ši nauja priemonė leistų dar didesniu mastu nukreipti (viešas) kaimo plėtros fondų lėšas į 
privačias draudimo sistemas, o tai būtų naudinga finansų įstaigoms, o ne bendruomenėms, 
gamtai ir ūkininkams. EP ir Taryba tvirtai nepritarė paskutiniam Komisijos bandymui (labai 
nedideliu mastu reformuojant „Omnibus“ reglamentą) pervesti kaimo plėtrai skirtas lėšas į 
ESIF, tačiau Europos Komisija šia reforma vėl bando tai padaryti kitu pavadinimu 
(„InvestEU“), palikdama mažiau lėšų gamtos apsaugai, agrarinės aplinkosaugos 
priemonėms, iniciatyvai LEADER ir t. t.

Pakeitimas 1253
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išmokomis teritorijoms, kuriose 
yra gamtinių kliūčių, kaip nustatyta 66 
straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu išmokos finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis, bet yra skiriamos netaikant sąlygų kaip tiesioginių išmokų priemokos. Jeigu jos ir 
toliau bus besąlygiškai skiriamos kaip tiesioginių išmokų priemokos ir bus mokamos 
visuotiniu regiono arba valstybės narės mastu už hektarą kaip tiesioginės išmokos, tikslinga 
jas perkelti į tą patį fondą, kurio lėšomis mokamos tiesioginės išmokos (EŽŪGF).

Pakeitimas 1254
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) rizikos valdymo priemonėmis, kaip 
nustatyta 70 straipsnyje. 
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Or. en

Pagrindimas

Joms bus naudojama vis daugiau kaimo plėtros fondų lėšų, paliekant mažiau lėšų gamtos 
apsaugai, bendruomenėms arba agrarinės aplinkosaugos priemonėms. Perkėlus jas į 
EŽŪGF, bus daugiau galimybių finansuoti aplinkosaugos / bendruomenių plėtros priemones.

Pakeitimas 1255
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EŽŪFKP finansuoja III antraštinės 
dalies IV skyriuje nurodytas intervencinių 
priemonių rūšis.

2. EŽŪFKP finansuoja III antraštinės 
dalies IV skyriuje nurodytas intervencinių 
priemonių rūšis, išskyrus priemones, 
nurodytas 66 ir 70 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento
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 atitinkamo finansinio 
laikotarpio sausio 1 d. Išlaidos 
grąžinamos po to, kai Komisija patvirtina
BŽŪP strateginį planą.

Or. en

Pakeitimas 1257
Francesc Gambús
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Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86 straipsnio 5 dalies taikymo tikslais, 
pirmoje pastraipoje minimas valstybės 
narės finansinis asignavimas, iš kurio 
atskaitytos VI priede nurodytos sumos ir 
kurio lėšos neperkeltos pagal 15 straipsnį, 
nurodomas VII priede.

86 straipsnio 5 ir 5a dalių taikymo tikslais, 
pirmoje pastraipoje minimas valstybės 
narės finansinis asignavimas, iš kurio 
atskaitytos VI priede nurodytos sumos ir 
kurio lėšos neperkeltos pagal 15 straipsnį, 
nurodomas VII priede.

Or. es

Pakeitimas 1258
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas IX priedas, siekiant peržiūrėti 
metinį paskirstymą pagal valstybes nares, 
kad būtų atsižvelgta į atitinkamus 
pokyčius, įskaitant 15 ir 90 straipsniuose
nurodytus perkėlimus, atlikti techniniai 
koregavimai nekeičiant bendrų asignavimų 
arba atsižvelgta į visus kitus pokyčius, 
numatytus teisės akte po šio reglamento 
priėmimo.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas IX priedas, siekiant peržiūrėti 
metinį paskirstymą pagal valstybes nares, 
kad būtų atsižvelgta į atitinkamus 
pokyčius, įskaitant 90 straipsnyje
nurodytus perkėlimus, atlikti techniniai 
koregavimai nekeičiant bendrų asignavimų 
arba atsižvelgta į visus kitus pokyčius, 
numatytus teisės akte po šio reglamento 
priėmimo.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į 15 straipsnį šioje dalyje dabar nėra tinkama.

Pakeitimas 1259
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos įgyvendinimo aktu, kuriuo pagal 
106 straipsnio 6 dalį patvirtinamas BŽŪP 
strateginis planas, nustatomas didžiausias 
tam planui finansuoti skirtas EŽŪFKP 
įnašas. EŽŪFKP įnašas apskaičiuojamas 
remiantis tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų suma.

Komisijos įgyvendinimo aktu, kuriuo pagal 
106 straipsnio 6 dalį patvirtinamas BŽŪP 
strateginis planas, nustatomas mažiausias 
ir didžiausias tam planui finansuoti skirtas 
EŽŪFKP įnašas. EŽŪFKP įnašas 
apskaičiuojamas remiantis tinkamų 
finansuoti viešųjų išlaidų suma.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas mažiausias kaimo plėtrai finansuoti skirtas įnašas, sudarant 
sąlygas geriau finansuoti, pvz., gamtos apsaugos, bendruomenės plėtros ir agrarinės 
aplinkosaugos priemones arba neatsilikti nuo numatomo su privačiu draudimu, 
skaitmeninimu ir t. t. susijusių išlaidų didėjimo, dėl kurio kitu atveju sumažėtų aplinkai 
nekenkiančios ir bendruomenei naudingos tvarios kaimo plėtros finansavimas.

Pakeitimas 1260
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti 
20 %.

Mažiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti 
10 %.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamas didesnis lankstumas.

Pakeitimas 1261
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % 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 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 85 % 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 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Or. en

Pakeitimas 1262
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % 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 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 85 % 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 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Or. en

Pakeitimas 1263
Christophe Hansen
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 80 % jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimui, kaip nurodyta 69 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas yra vienas iš pagrindinių prioritetų naujuoju programavimo 
laikotarpiu, todėl jis turėtų būti finansuojamas 80 %.

Pakeitimas 1264
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 ir 90 
straipsnius.

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 90 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į 15 straipsnį šioje dalyje dabar nėra tinkama.

Pakeitimas 1265
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 

1. Bent 10 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
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priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

Or. en

Pakeitimas 1266
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bent 3 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 13 
straipsnyje nurodytoms konsultavimo 
paslaugoms ir su keitimusi žiniomis ir 
informacija susijusioms intervencinėms 
priemonėms pagal 72 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams reikia įgyti naujo pobūdžio įgūdžių ir žinių, kad jie galėtų taikyti tvaresnę žemės 
ūkio praktiką. Dabartiniu programavimo laikotarpiu žinių perdavimui 28 ES valstybėse 
narėse tenka apytikriai 1,2 % EŽŪFKP išlaidų, o konsultavimo paslaugoms – apytikriai 
0,9 %. Šie rodikliai yra maži ir suteikia pagrindo manyti, kad žinių žemės ūkio sektoriuje 
tobulinimui palanki retorika neatitinka konkrečių išlaidų. Todėl tikslinga žinių tobulinimui 
skirti mažiausiai 3 % EŽŪFKP lėšų.

Pakeitimas 1267
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 30 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 

Išbraukta.
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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.

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

Or. fr

Pakeitimas 1268
Christophe Hansen

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 intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Teritorijos, kuriose esama gamtinių kliūčių, taip pat prisideda prie aplinkos išsaugojimo.

Pakeitimas1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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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 50 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i a
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka, 
klimatu ir gyvūnų gerove susijusių tikslų, 
išskyrus 66 straipsniu grindžiamas 
intervencines priemones.

Or. sv

Pagrindimas

ES žemės ūkiu prisidedama prie aplinkos, klimato ir gyvūnų gerovės vystymosi. Todėl bent 
50 % Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų turi būti skiriama tvarumui.

Pakeitimas 1270
Pilar Ayuso

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

Vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių, parengtomis priemonėmis turi būti atsižvelgiama į 
minimalias 30 % siekiančias EŽŪFKP, kuris neišvengiamai turi būti skirtas intervencinėms 
priemonėms, susijusioms su aplinkos ir klimato srities tikslais, fondų išlaidas, atsižvelgiant į 
teigiamą žemės ūkio veiklos poveikį šių vietovių išsaugojimui. Komisijos pasiūlymas 
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prieštarauja jos atliktam poveikio vertinimui ir 87 straipsnio 2 dalies c punkte numatytam 
koeficientui.

Pakeitimas 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

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 intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama bent šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytas 30 % tikslinis rodiklis yra plataus užmojo, nes išmokos, skirtos teritorijoms, 
kuriose yra gamtinių kliūčių, skaičiuojant nėra įtraukiamos ir dalis reikalavimų, kurie dabar 
yra įtraukti į aplinkosaugai skirtas išmokas, bus įtraukti į ekologinę sistemą.

Pakeitimas 1272
Michel Dantin

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 

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, pagal 65, 66, 67, 68, 71 ir 72
straipsnius rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
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priemones. klimatu susijusių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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 50 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IV ir IX prieduose, rezervuojama 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Jei nebus ekologinėms sistemoms skirto plataus užmojo tikslinio fondo, kils didelis pavojus, 
kad kito laikotarpio BŽŪP bus žingsnis atgal aplinkos ir klimato apsaugos srityje. Kad šio 
pavojaus būtų išvengta ir Europa įgyvendintų savo tarptautinius įsipareigojimus, ūkininkams, 
norintiems savanoriškai pakeisti savo ūkininkavimo sistemas, turėtų būti rezervuota didelė 
biudžeto dalis, siekianti bent 50 % bendro EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo.

Pakeitimas 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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 

Bent 70 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo ir iš 
EŽŪGF lėšų mokamų tiesioginių išmokų, 
kaip nurodyta IV ir IX prieduose, 
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reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines
priemones.

rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka 
ir klimatu susijusių tikslų bei i punkte 
nurodyto socialinės paramos tikslo. 
Valstybės narės gali pasirinkti 
proporcingą EŽŪFKP ir iš EŽŪGF lėšų 
mokamų tiesioginių išmokų dalį, 
atitinkančią minėtus tikslus, jei visa suma 
siekia 70 %.

Nepažeidžiant pirmesnės pastraipos, bent
50 % BŽŪP strateginiam planui skirto 
bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, ir bent 50 % bendro EŽŪGF 
įnašo, nurodyto IV 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 ir kurios apima tik 28, 28a (naujas), 
65 ir 67 straipsniuose bei 68 straipsnio 4 
dalies a punkte nurodytas priemones. 
Valstybės narės gali pasirinkti 
proporcingą EŽŪFKP ir iš EŽŪGF lėšų 
mokamų tiesioginių išmokų dalį, 
atitinkančią minėtus tikslus, jei visa suma 
siekia 50 %.

Or. de

Pagrindimas

Lėšų asignavimas su gamta, aplinka ir klimatu susijusiems bei socialiniams tikslams.

Pakeitimas 1275
Sirpa Pietikäinen

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 

Bent 70 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo ir 
tiesioginių išmokų EŽŪGF lėšomis, 
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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.

nurodytų VII ir IX prieduose, 
rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka 
ir klimatu susijusių tikslų ir i punkte 
nurodyto su visuomenės poreikiais 
susijusio tikslo, išskyrus 66 straipsniu 
grindžiamas intervencines priemones. 
Valstybės narės gali pačios spręsti, kokią 
EŽŪFKP įnašo ir tiesioginių išmokų dalį 
skirti minėtiems tikslams, jeigu bendra 
suma siekia 70 %.

Nedarant poveikio ankstesnei daliai, 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.

Or. en

Pakeitimas 1276
Estefanía Torres Martínez

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 40 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪGF ir 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, taip pat visas 
investicines priemones, išskyrus 
negamybines investicijas. Klimatui ir 
aplinkai naudingoms sistemoms skiriamas 
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bent 28 straipsnio 9 dalyje numatytas 
biudžetas. Priemones, galinčias turėti 
įtakos siekiant aplinkos ir klimato srities 
tikslų, pasirenka komitetas, kurį sudaro 
žemės ūkio ir aplinkos srities 
administravimo institucijų atstovai ir 
aplinkos srities ekspertai. 

Or. es

Pakeitimas 1277
Nessa Childers

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 50 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪGF ir 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. Iš šios sumos 
mažiausiai 15 mlrd. EUR per metus 
rezervuojama tikslinėms ir veiksmingoms 
biologinės įvairovės sistemoms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies f punkte nustatyto konkretaus 
tikslo. Valstybės narės skiria mažiausiai 
2 % kiekvienos sistemos biudžeto 
nepriklausomam moksliniam sistemos 
veiksmingumo siekiant jos deklaruojamo 
tikslo vertinimui.

Or. en

Pagrindimas

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
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the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Pakeitimas 1278
Stefan Eck 

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 intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka, 
klimatu ir gyvūnų gerove susijusių tikslų, 
išskyrus 66 straipsniu grindžiamas 
intervencines priemones. Pirma pastraipa 
netaikoma atokiausiems regionams.

Or. en

Pakeitimas 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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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 50 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto VII ir IX prieduose, 
rezervuojama intervencinėms priemonėms, 
kuriomis siekiama šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu 
susijusių tikslų ir i punkte nurodyto su 
maistu ir sveikata susijusio tikslo, išskyrus 
66 straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Skirti bent pusę viso BŽŪP biudžeto priemonėms, kuriomis siekiama šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose nurodytų konkrečių tikslų reikia tam, kad būtų 
užtikrinta, jog BŽŪP būtų veiksmingai skatinamos pagrindinės viešosios gėrybės, tokios kaip 
klimato kaitos švelninimas, tausus gamtos išteklių naudojimas, biologinės įvairovės didinimas 
ir su maisto sistemos tvarumu bei sveikata susijusių socialinių iššūkių sprendimas.

Pakeitimas 1280
Peter Liese

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 50 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e, f, h ir 
i punktuose arba 60 straipsnio 1 dalies a 
punkto vi papunktyje ir d punkte nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų, įskaitant 66 straipsniu grindžiamas 
intervencines priemones.

Or. de
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Pagrindimas

Pagal II ramstį kiekvienai valstybei narei turėtų būti nustatytas privalomas procentinis dydis, 
skiriamas agrarinės aplinkosaugos priemonėms, gyvūnų apsaugai ir gerovei bei mažiau 
palankioms ūkininkauti vietovėms.

Pakeitimas 1281
Annie Schreijer-Pierik

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 EŽŪGF įnašo ir bent 
30 proc. jam 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.

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinę BŽŪP 30 % EŽŪGF įnašo skiriama itin biurokratiniam tiesioginių išmokų 
„žalinimui“ ir 30 % EŽŪFKP įnašo – įsipareigojimams aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 
valdymo srityje. 87 straipsnyje numanoma, kad 40 % tiesioginių išmokų ir 100 % su aplinkos 
ir klimato kaitos valdymu susijusių įsipareigojimų laikomi parama Paryžiaus susitarimo 
klimato srities tikslams, kurių pasiekti negalima nenustačius tikslinio rodiklio ir EŽŪGF. 
Tačiau mano pateiktas pakeitimas turėtų būti suprantamas ir gali būti taikomas tik kartu su 
mano pateiktais kitais pakeitimais ir teigiamu atlygiu ūkininkams, netaikant pernelyg daug 
sąlygų, nustatytų pirminiame EK pasiūlyme.

Pakeitimas 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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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 40 % BŽŪP strateginiam planui 
skirtų bendrų EŽŪG ir EŽŪFKP įnašų, 
nurodytų 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.

Or. en

Pakeitimas 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 50 % 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.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų didinamos pastangos, susijusios su aplinkos srities priemonėmis.

Pakeitimas 1284
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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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 50 % 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.

Or. en

Pakeitimas 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė nustato 
minimalią sumą, kurią skiria 6 straipsnio 
1 dalies f punkte nustatytam konkrečiam 
tikslui pasiekti. Ji turi būti 
apskaičiuojama remiantis SSGG analize 
ir nustatytais poreikiais, susijusiais su 
prioritetinėmis rūšimis ir buveinėmis 
pagal prioritetinių veiksmų programas, 
kaip nustatyta Direktyvoje 92/43/EEB ir 
Direktyvoje 2009/147/EB. Ši suma 
naudojama šio reglamento 65 ir 67 
straipsniuose bei 68 straipsnio 4 dalies a 
punkte apibūdintoms priemonėms, taip 
pat panaudojant paramą strateginiams 
gamtos projektams, kaip apibrėžta [LIFE 
reglamente], pagal šio straipsnio 7 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Lėšų asignavimas su gamta, aplinka ir klimatu susijusiems tikslams.
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Pakeitimas 1286
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪGF įnašo, nurodyto 
VII priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies i punkte 
nurodyto konkretaus su maisto sauga ir 
gyvūnų gerove susijusio tikslo.

Or. en

Pakeitimas 1287
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1288
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

Išbraukta.

Or. de



PE632.145v01-00 78/151 AM\1172552LT.docx

LT

Pagrindimas

Lėšų asignavimas su gamta, aplinka ir klimatu susijusiems tikslams.

Pakeitimas 1289
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bent 30 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 
1 dalies b, d, e, h, f ir j punktuose 
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu 
susijusių tikslų, išskyrus 66 straipsniu 
grindžiamas intervencines priemones.

Or. fr

Pakeitimas 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 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, f ir ia punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka, klimatu ir gyvūnų 
gerove susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Nustatydamos ir įgyvendindamos BŽŪP, ES ir valstybės narės turi visapusiškai atsižvelgti į 
gyvūnų gerovės reikalavimus, nes gyvūnai yra jaučiančios būtybės (SESV 13 straipsnis). Tai 
taip pat apima tikslinius fondus, skirtus išlaidoms, kuriomis siekiama prisidėti prie tikslų, 
susijusių su gyvūnų gerove.

Pakeitimas 1291
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Bent 30 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 
1 dalies b, d, e, h, f ir j punktuose 
nurodytų konkrečių su investicijomis ir 
kaimo verslais susijusių tikslų, išskyrus 
66 straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Or. fr

Pakeitimas 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bent 5 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies ia punkte nurodyto konkretaus su 
gyvūnų gerove susijusio tikslo, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
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priemones.

Or. en

Pakeitimas 1293
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bent 30 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪGF įnašo 
rezervuojama papildomai perskirstomai 
paramai, skiriamai pirmiesiems 
hektarams, kaip nurodyta 26 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nukreipti paramos lėšas į smulkius ir vidutinius ūkius, perskirstymui turi būti 
rezervuota 30 % EŽŪGF įnašo.

Pakeitimas 1294
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Preliminarūs finansiniai 
asignavimai, skirti klimato ir aplinkos 
apsaugos sistemoms, nurodytoms III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 4 
poskirsnyje, sudaro bent 30 % VII priede 
nurodytų sumų.

Valstybės narės pagal 90 straipsnį gali 
nuspręsti pirmoje pastraipoje nurodytą 
finansinį asignavimą perkelti į valstybės 
narės asignavimą, skirtą EŽŪFKP, jeigu 
jis naudojamas EŽŪFKP intervencinėms 
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priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i 
punktuose nurodytų konkrečių su 
aplinka, klimatu ir visuomenės poreikiais 
susijusių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti minimalią procentinę su ekologinėmis sistemomis susijusių išlaidų dalį, 
siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir bendrus visų valstybių narių veiksmus.

Pakeitimas 1295
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bent 65 proc. VII priede nurodytų 
sumų prieš 15 ir 90 straipsniuose 
numatytą perkėlimą asignuojama siekiant 
paremti III antraštinės dalies II skyriaus 
2 skirsnio 1 poskirsnyje numatytą bazinę 
pajamų pagalbą tvarumui didinti.

Or. en

Pakeitimas 1296
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bent 50 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪGF įnašo 
rezervuojama 28 straipsnyje nurodytoms 
klimatui ir aplinkai naudingoms 
sistemoms.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant padėti ūkininkams pereiti prie klimatui ir aplinkai naudingesnių gamybos būdų ir 
siekiant įgyvendinti Sąjungos įsipareigojimus klimato ir aplinkos srityje, bent 50 % EŽŪGF 
įnašo reikėtų rezervuoti ekologinėms sistemoms.

Pakeitimas 1297
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Mažiausiai 20 % VII priede 
nurodytos sumos rezervuojama 28 
straipsnyje minimoms sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta dalis yra mažiausia dalis, kurią reikėtų apsvarstyti kartu su kitais pasiūlymais, 
kuriais užkertamas kelias tiesioginės išmokų daromai tiesioginei žalai ir iškreiptoms 
subsidijoms, ir pasiūlymais, kuriais siekiama geriau įgyvendinti pasiūlymo tikslus, susijusius 
su klimatu, aplinka ir gyvūnų gerove. Šiaip neprieštaraujama dėl to, kad būtų nustatyta S&D 
frakcijos šešėlinio pranešėjo pasiūlyta 50 % dalis.

Pakeitimas 1298
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Ne daugiau kaip 30 % VII priede 
nustatytų sumų turi būti skirta bazinei 
pajamų paramai gyvybingumui didinti, 
numatytai III antraštinės dalies II 
skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnyje. Iki 
2027 m. ši didžiausia dalis sumažės iki 
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0 %, kad būtų galima nukreipti lėšas į 
tikslingesnes priemones.

Or. en

Pagrindimas

Bazinė pajamų parama turėtų būti laipsniškai nutraukta, kad būtų galima tikslingiau naudoti 
viešąsias lėšas, taikant rezultatais grindžiamas išmokų sistemas.

Pakeitimas 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 25 % VII 
priede nurodytų sumų.

Or. en

Pakeitimas 1300
Francesc Gambús

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, 10 % VII priede nurodytų 
sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, 13,5 % VII priede nurodytų 
sumų.

Or. es
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Pakeitimas 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

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 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 5 % VII priede 
nurodytų sumų.

Or. en

Pagrindimas

Praeityje susietoji pajamų parama lėmė nevienodas veiklos sąlygas kai kuriuose sektoriuose. 
Sąjunga turėtų toliau skatinti į rinką orientuotą BŽŪP požiūrį ir taip sumažinti didžiausią 
susietosios pajamų paramos dalį.

Pakeitimas 1302
Bas Eickhout

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 

Išbraukta.
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teikimo metus.

Or. en

Pagrindimas

Susietosios paramos išmokos neturėtų viršyti 10 % VII priede nurodytų sumų.

Pakeitimas 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1304
Francesc Gambús

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 

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

savanoriškai susietajai paramai panaudojo 
daugiau kaip 15 % savo metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos to 
reglamento II priede, gali nuspręsti 
susietajai pajamų paramai panaudoti 
daugiau 15 % VII priede nurodytos sumos. 
Gautas procentinis dydis neturi viršyti 
procentinio dydžio, kurį Komisija 
patvirtino savanoriškai susietajai paramai 
už 2018 paraiškų teikimo metus.

Or. es

Pakeitimas 1305
Paul Brannen

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 10 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį arba paramai agrarinės 
miškininkystės derinant mišką su 
ariamąja žeme arba miškinės 
gyvulininkystės sistemoms, taip pat 
sertifikuotoms medžių veisimo ne miške 
sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 30 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 1306
Angélique Delahaye
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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 10 %, skiriama 
paramai aliejiniams baltymingiems 
augalams pagal III antraštinės dalies II 
skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnį.

Or. fr

Pakeitimas 1307
Francesc Gambús

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 2,1 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 13,5 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Or. es

Pakeitimas 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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 

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 5 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 25 %, skiriama 
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paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Or. en

Pagrindimas

Susietosios pajamų paramos intervencinės priemonės prisideda stabilizuojant pažeidžiamus 
sektorius, padeda ūkininkams įveikti neigiamą poveikį, kurį daro, pvz., rinkos kintamumas, 
klimato kaita ar darbo srities reikalavimai. Nepaisant dabartinio paramos lygio, kai kurie 
sektoriai nepasiekia gerų pelningumo rodiklių. Todėl susietosios pajamų paramos 
intervencinės priemonės tam tikru mastu yra būtinos, kad būtų išlaikytas tų sektorių 
konkurencingumas ir tvarumas.

Pakeitimas 1309
Angélique Delahaye

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama aliejiniams baltymingiems 
augalams atitinka Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos direktyvoje nustatytus 
tikslus, t. y. naudoti iš šių augalų 
gretutinių produktų gautus biodegalus.

Or. fr

Pakeitimas 1310
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kad būtų finansuojama III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1a 
poskirsnyje nurodyta parama, valstybės 
narės panaudoja 15 % VII priede 
nurodytos sumos. 



AM\1172552LT.docx 89/151 PE632.145v01-00

LT

Or. es

Pakeitimas 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vienam paramos gavėjui už 
hektarą skiriamos pirmojo ramsčio 
išmokos, įskaitant susietąją paramą, 
sumažinamos iki dydžio, lygiaverčio ES 
tiesioginių išmokų už hektarą vidurkiui, 
padaugintam iš dviejų.

Or. en

Pakeitimas 1312
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Preliminarūs finansiniai 
asignavimai 28 straipsnyje minimoms 
ekologinėms sistemoms 2021 ir 2022 m. 
sudaro bent 30 %, 2023 ir 2024 m. – 40 %, 
2025 ir 2026 m. – 50 % ir 2027 m. – 60 %.

Or. en

Pakeitimas 1313
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. BŽŪP lėšos nenaudojamos 
koncentruotoms gyvūnų šėrimo 
operacijoms finansuoti arba remti.

Or. en

Pakeitimas1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
moterims kaimo vietovėse.

Or. sv

Pakeitimas 1315
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Bent 10 % VII nurodytų sumų 
rezervuojama paramai, skirtai 28 
straipsnyje minimoms savanoriškoms 
klimatui ir aplinkai naudingoms 
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sistemoms (ekologinės sistemos).

Or. en

Pakeitimas 1316
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87 straipsnis Išbraukta.

Klimato srities išlaidų stebėjimas

1. Remdamasi valstybių narių 
pateikta informacija Komisija įvertina 
politikos indėlį į klimato kaitos srities 
tikslų vykdymą, naudodama paprastą 
bendrą metodiką.

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant 
specialiuosius korekcinius koeficientus, 
kurie nustatomi pagal tai, ar paramos 
indėlis į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą yra didelis ar vidutinis. Šie 
korekciniai koeficientai yra:

a) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir 
papildoma pajamų parama, kaip nurodyta 
III antraštinės dalies II skyriaus II 
skirsnio 2 ir 3 poskirsniuose;

b) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
klimatui ir aplinkai naudingomis 
sistemomis, kaip nurodyta III antraštinės 
dalies II skyriaus II skirsnio 4 
poskirsnyje;

c) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytomis intervencinėmis 
priemonėmis;

d) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
66 straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.
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Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į būsimos BŽŪP supaprastinimo prielaidas, būtų nepagrįsta pradėti taikyti 
išlaidų klimatui ataskaitų teikimo taisykles, ypač siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad (kaip ir 
dabartiniu programavimo laikotarpiu) reglamento projektu yra nustatytos būtiniausių išlaidų 
klimatui ir aplinkai (bent 30 % antrojo ramsčio priemonių) stebėsenos taisyklės. Todėl 
neatrodo pateisinama papildomai stebėti klimato srities išlaidas.

Pakeitimas 1317
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato srities išlaidų stebėjimas Klimato, biologinės įvairovės ir kovos su 
pasklidusios taršos šaltiniais sričių išlaidų 
stebėjimas

Or. fr

Pagrindimas

Į Europos žalinimo biudžetą turėtų būti įtrauktos ne tik klimato, bet ir biologinės įvairovės bei 
kovos su pasklidusios taršos šaltiniais sritys, nuo kurių taip pat priklauso BŽŪP, kaip ir visų 
kitų Europos politikos sričių, indėlis siekiant tikslų.

Pakeitimas 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato srities išlaidų stebėjimas Aplinkos ir klimato srities išlaidų 
stebėjimas

Or. en
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Pakeitimas 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą bendrą 
metodiką.

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą bendrą 
metodiką. Komisija reguliariai teikia 
pažangos integruojant klimato srities 
veiksmus ataskaitas, kuriose taip pat 
nurodoma išlaidų suma. Ataskaitų išvados 
pateikiamos per metinius peržiūros 
posėdžius, kaip nustatyta 122 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1320
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą bendrą 
metodiką.

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos, biologinės įvairovės 
ir kovos su pasklidusios taršos šaltiniais 
sričių tikslų vykdymą, naudodama paprastą 
bendrą metodiką.

Or. fr

Pakeitimas 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą bendrą 
metodiką.

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į aplinkos ir klimato kaitos srities 
tikslų vykdymą, naudodama paprastą, 
tikslią ir bendrą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Komisija vertinimą turėtų atlikti taikydama tinkamą metodiką, susijusią su išlaidomis klimato 
srityje ir bendromis išlaidomis aplinkos srityje.

Pakeitimas 1322
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą bendrą 
metodiką.

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą, tikslią ir 
faktais pagrįstą bendrą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimas turėtų būti atliekamas kuo tiksliau, kad būtų patikinta, jog ES lėšos naudojamos 
racionaliai. BŽŪP lėšomis turėtų būti mokama už rezultatus, o ne už tuščius pažadus.

Pakeitimas 1323
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Su klimatu susijusioms išlaidoms 
taikytina metodika turi būti atsižvelgiama 
į išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimą ir 
anglies dioksido sekvestracijos 
padidėjimą, kuriuos tikimasi užtikrinti 
įgyvendinant priemones, nurodytas 
valstybių narių strateginiuose planuose, ir 
vykdant konsultacijas su Europos 
aplinkos agentūra ir valstybėmis narėmis.

Or. es

Pakeitimas 1324
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Su aplinka susijusioms išlaidoms 
taikytina metodika turi būti atsižvelgiama 
į geresnį žemės ūkio poveikį gamtai, kurį 
tikimasi užtikrinti įgyvendinant 
priemones, nurodytas valstybių narių 
strateginiuose planuose, ir vykdant 
konsultacijas su Europos aplinkos 
agentūra ir valstybėmis narėmis.

Or. es

Pakeitimas 1325
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant 
specialiuosius korekcinius koeficientus, 

Išbraukta.
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kurie nustatomi pagal tai, ar paramos 
indėlis į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą yra didelis ar vidutinis. Šie 
korekciniai koeficientai yra:

a) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir 
papildoma pajamų parama, kaip nurodyta 
III antraštinės dalies II skyriaus II 
skirsnio 2 ir 3 poskirsniuose;

b) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
klimatui ir aplinkai naudingomis 
sistemomis, kaip nurodyta III antraštinės 
dalies II skyriaus II skirsnio 4 
poskirsnyje;

c) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytomis intervencinėmis 
priemonėmis;

d) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
66 straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

Or. es

Pakeitimas 1326
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant 
specialiuosius korekcinius koeficientus, 
kurie nustatomi pagal tai, ar paramos 
indėlis į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą yra didelis ar vidutinis. Šie 
korekciniai koeficientai yra:

2. Atliekami nepriklausomi 
moksliniai tyrimai, skirti nustatyti, kaip 
įvairi valstybių narių vykdoma veikla 
padeda mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį arba didinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sekvestraciją.

Remdamasi šiais tyrimais, Komisija 
pasiūlo stebėjimo metodiką, kuria 
užtikrinama, kad:

a) prie klimato srities išlaidų būtų 
priskiriamos tik išlaidos veiklai, kuria 
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dideliu mastu prisidedama prie 
išmetamųjų teršalų mažinimo ir 
sekvestracijos;

b) kiekvienų išlaidų, kurios laikomos 
klimato srities išlaidomis, procentinė dalis 
būtų proporcinga faktiniam teigiamam 
atitinkamos veiklos poveikiui šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimui arba jų sekvestracijos 
didinimui;

c) išlaidos veiklai, kuria didinamas 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis arba mažinama jų 
sekvestracija, būtų atskaitomos iš bendrų 
klimato srities išlaidų taikant panašią 
metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Savo ataskaitoje dėl Komisijos pasiūlymų dėl BŽŪP Europos Audito Rūmai pareiškė, kad 
apskaičiuotas BŽŪP indėlis siekiant kovos su klimato kaita tikslų yra nerealus. Šis indėlis turi 
būti apskaičiuotas kiekvienai intervencijai atskirai, remiantis faktiniu atitinkamos veiklos 
poveikiu, kuris vertinamas pagal tarpusavio vertinimu patikrintus mokslinius tyrimus. Taikant 
Komisijos siūlomus korekcinius koeficientus galės sumažėti bendras Sąjungos užmojų klimato 
srityje lygis, nes negalima patikrinti, ar įvairios išlaidos iš tikrųjų daro kokį nors poveikį 
klimatui.

Pakeitimas 1327
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant specialiuosius 
korekcinius koeficientus, kurie nustatomi 
pagal tai, ar paramos indėlis į klimato 
kaitos srities tikslų vykdymą yra didelis ar 
vidutinis. Šie korekciniai koeficientai yra:

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant specialiuosius 
korekcinius koeficientus, kurie nustatomi 
pagal tai, ar paramos indėlis į klimato 
kaitos, biologinės įvairovės ir kovos su 
pasklidusios taršos šaltiniais sričių tikslų 
vykdymą yra didelis ar vidutinis. Šie 
korekciniai koeficientai yra:
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Or. fr

Pakeitimas 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant specialiuosius 
korekcinius koeficientus, kurie nustatomi 
pagal tai, ar paramos indėlis į klimato 
kaitos srities tikslų vykdymą yra didelis ar 
vidutinis. Šie korekciniai koeficientai yra:

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant specialiuosius 
korekcinius koeficientus, kurie nustatomi 
pagal tai, ar paramos indėlis į klimato 
kaitos srities tikslų vykdymą yra didelis ar 
vidutinis, ir papildomas Sąjungos klimato 
srities žymenų sistema. Šie korekciniai 
koeficientai yra:

Or. en

Pakeitimas 1329
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir 
papildoma pajamų parama, kaip nurodyta 
III antraštinės dalies II skyriaus II 
skirsnio 2 ir 3 poskirsniuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1330
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
klimatui ir aplinkai naudingomis 
sistemomis, kaip nurodyta III antraštinės 
dalies II skyriaus II skirsnio 4 
poskirsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1331
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytomis intervencinėmis 
priemonėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1332
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje
nurodytomis intervencinėmis priemonėmis;

c) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
65 ir 67 straipsniuose nurodytomis 
intervencinėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye
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Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
parama baltyminių augalų auginimui, 
teikiama pagal III antraštinės dalies II 
skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnį;

Or. en

Pakeitimas 1334
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
66 straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1335
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 66 
straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

d) 60 % – išlaidoms, susijusioms su 66 
straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

Or. en

Pakeitimas 1336
Stefan Eck
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Pasiūlymas dėl reglamento
87 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87a straipsnis

Su gyvūnų gerove susijusių išlaidų 
stebėjimas

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į gyvūnų gerovės tikslo vykdymą, 
naudodama paprastą bendrą metodiką.

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant specialųjį 
korekcinį koeficientą, nustatomą pagal 
tai, ar paramos indėlis į gyvūnų gerovės 
tikslo vykdymą yra didelis ar vidutinis.

Korekcinis koeficientas yra: a) 100 % –
išlaidoms, susijusioms su 86 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis intervencinėmis 
priemonėmis; b) 30 % – išlaidoms, 
susijusioms su III antraštinės dalies II 
skyriaus 2 skirsnio 4 poskirsnyje 
nurodytomis klimatui ir aplinkai 
naudingomis sistemomis. 

Or. en

Pakeitimas 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės nustato kiekvienai 
intervencinei priemonei skirtą preliminarų 
finansinį asignavimą. Kiekvienai 
intervencinei priemonei nustatytos 
planuojamos vieneto sumos (nepritaikius 
89 straipsnyje nurodytos pokyčio normos) 
ir planuojamų produktų sandauga turi būti 
lygi šiam preliminariam finansiniam 

1. Savo BŽŪP strateginiuose planuose 
valstybės narės pagal 28 straipsnio 1 dalį 
ir 86 straipsnio 2 dalį nustato kiekvienai 
intervencinei priemonei skirtą preliminarų 
finansinį asignavimą. Kiekvienai 
intervencinei priemonei nustatytos 
planuojamos vieneto sumos (nepritaikius 
89 straipsnyje nurodytos pokyčio normos) 
ir planuojamų produktų sandauga turi būti 
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asignavimui. lygi šiam preliminariam finansiniam 
asignavimui.

Or. en

Pakeitimas 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsietosios tiesioginės išmokos ir 
susietoji pajamų parama, kaip nurodyta III 
antraštinės dalies II skyriuje;

a) atsietosios tiesioginės išmokos, 
išskyrus 28 straipsnyje nurodytas klimatui 
ir aplinkai naudingas sistemas, ir susietoji 
pajamų parama, kaip nurodyta III 
antraštinės dalies II skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 1339
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne 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) ne daugiau kaip 20 % 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

Or. en

Pagrindimas

EŽŪFKP išmokos paprastai yra labiau orientuotos į tikslų pasiekimą, palyginti su EŽŪGF 
išmokomis. Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti BŽŪP tikslai, turėtų būti leidžiama perkelti 
asignavimus tik į EŽŪFKP asignavimus, kurie yra labiau orientuoti į rezultatą.
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Pakeitimas 1340
Karl-Heinz Florenz

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 asignavimo perkelti į IV priede 
nurodytą 2021–2026 kalendorinių metų 
tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės 
narės asignavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1341
Bas Eickhout

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 asignavimo perkelti į IV priede 
nurodytą 2021–2026 kalendorinių metų 
tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės 
narės asignavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

EŽŪFKP išmokos paprastai yra labiau orientuotos į tikslų pasiekimą, palyginti su EŽŪGF 
išmokomis. Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti BŽŪP tikslai, turėtų būti leidžiama perkelti 
asignavimus tik į EŽŪFKP asignavimus, kurie yra labiau orientuoti į rezultatą.

Pakeitimas 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach
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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 asignavimo perkelti į IV priede 
nurodytą 2021–2026 kalendorinių metų 
tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės 
narės asignavimą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal II ramstį remiami veiksmai aplinkos ir klimato srityse.

Pakeitimas 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

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 
asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 
2021–2026 kalendorinių metų 
tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės 
narės asignavimą.

b) ne daugiau kaip 15 % valstybės 
narės 2022–2027 finansinių metų EŽŪFKP 
asignavimo perkelti į 28 straipsnyje 
nurodytoms klimatui ir aplinkai 
naudingoms sistemoms skirtą valstybės 
narės asignavimą.

Or. en

Pakeitimas 1344
Jadwiga Wiśniewska

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 25 % valstybės 
narės 2022–2027 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 
2021–2026 kalendorinių metų tiesioginėms 
išmokoms skirtą valstybės narės 
asignavimą..

Or. pl

Pagrindimas

Skiriant dėmesį rezultatams, gautiems pritaikius naują įgyvendinimo modelį, valstybėms 
narėms reikia užtikrinti tam tikrą lankstumą.

Pakeitimas 1345
Christophe Hansen

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 
asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 
2021–2026 kalendorinių metų tiesioginėms 
išmokoms skirtą valstybės narės 
asignavimą.

b) ne daugiau kaip 20 % valstybės 
narės 2022–2027 finansinių metų EŽŪFKP 
asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 
2021–2026 kalendorinių metų tiesioginėms 
išmokoms skirtą valstybės narės 
asignavimą.

Or. en

Pakeitimas 1346
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta į EŽŪFKP 
asignavimą perkeltina valstybės narės 
tiesioginėms išmokoms skirto asignavimo 
dalis procentais gali būti padidinta

Išbraukta.

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

b) ne daugiau kaip 2 procentiniais 
punktais, jei atitinkamai padidintas lėšas
valstybės narės naudoja laikydamosi 86 
straipsnio 4 dalies b punkto.

Or. de

Pakeitimas 1347
Bas Eickhout

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;

a) ne daugiau kaip 30 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;

Or. en

Pakeitimas 1348
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta į EŽŪFKP 
asignavimą perkeltina valstybės narės 
tiesioginėms išmokoms skirto asignavimo 
dalis procentais gali būti padidinta

a) ne daugiau kaip 50 procentinių punktų, 
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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;

b) ne daugiau kaip 2 procentiniais 
punktais, jei atitinkamai padidintas lėšas 
valstybės narės naudoja laikydamosi 86 
straipsnio 4 dalies b punkto.

Or. de

Pagrindimas

Pagal II ramstį remiami veiksmai aplinkos ir klimato srityse.

Pakeitimas 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

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 ir jo 4 
straipsnį parengia BŽŪP strateginius 
planus, kad įgyvendintų EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšomis finansuojamą Sąjungos 
paramą 6 straipsnyje nurodytiems 
konkretiems tikslams pasiekti.

Or. de

Pakeitimas 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės yra atsakingos už savo 
intervencijos strategijų, parengtų pagal 
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šio reglamento 95 straipsnio 1 dalies b 
punktą ir 97 straipsnį, pateikimą 
Komisijai, kuri jas įtraukia į ES sąrašą.

Or. de

Pakeitimas 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės 
nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato ir poveikio rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1352
Bas Eickhout

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 

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 
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nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato rodiklius.

nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato ir poveikio rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
taikomas dvejus metus nuo šios reformos 
įsigaliojimo.

Or. de

Pakeitimas 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad ES sąraše būtų 
atsižvelgta į valstybių narių pagal šio 
reglamento 95 straipsnio 1 dalies b 
punktą parengtas intervencijos strategijas. 

Or. de

Pakeitimas 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 4 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina ES sąrašo, kuris 
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grindžiamas valstybių narių pagal šio 
reglamento 95 straipsnio 1 dalies b 
punktą parengtomis intervencijos 
strategijomis, siekiant atitinkamų šio 
reglamento tikslų, nuoseklumą.

Or. de

Pakeitimas1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platesnio užmojo veikla siekiant su aplinka 
ir klimatu susijusių tikslų

Platesnio užmojo veikla siekiant su 
aplinka, klimatu ir gyvūnų gerove susijusių 
tikslų

Or. sv

Pakeitimas 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, skiria 
didesnę bendrą biudžeto dalį 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nustatytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų įgyvendinimui, palyginti su bendra 
biudžeto dalimi, skiriama 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. Valstybės narės proporcingą 
atskiroms priemonėms skiriamų lėšų dalį 
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lygina taip:

a) šio reglamento 28 straipsnyje 
nurodytas priemones su Reglamento (ES) 
Nr. 1307/2013 43 straipsniu;

b) šio reglamento 65 ir 67 
straipsniuose bei 68 straipsnio 4 dalies a 
punkte apibūdintas intervencines 
priemones su Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 17 straipsnio 1 dalies d 
punktu, 21–23, 25 ir 34 straipsniais.

Or. de

Pagrindimas

Lėšų asignavimas su aplinka ir klimatu susijusiems tikslams.

Pakeitimas 1358
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Išmokos už 
BŽŪP strateginiuose planuose pagal šio 
reglamento 28 ir 65 straipsnius numatytą 
ūkio pertvarką į ekologinį ūkį ir jo 
išlaikymą viršija bendrą visų išmokų, 
mokėtų ekologinių ūkių savininkams 
kaimo plėtrai skirtomis lėšomis iki 
2021 m., sumą, apskaičiuotą kaip metinis 
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vidurkis taikant pastovias kainas.

Or. en

Pakeitimas 1359
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, 
Sąjungos lygmeniu 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, taip pat siekia išlaikyti 
vienodas ūkininkų iš skirtingų valstybių 
narių veiklos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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 
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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.

dalies d, e, f ir ia punktuose nustatytų 
konkrečių su aplinka, klimatu ir gyvūnų 
gerove 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.

Or. en

Pagrindimas

Specialioji „Eurobarometro“ apklausa dėl gyvūnų gerovės (Nr. 442) parodė, kad 82 % ES 
piliečių mano, jog ūkiniai gyvūnai turėtų būti geriau saugomi. Siekti didesnio užmojo tikslų 
šioje srityje, regis, yra tinkama ir būtina.

Pakeitimas1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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, f ir i a punktuose nustatytų 
konkrečių su aplinka, klimatu ir gyvūnų 
gerove 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.

Or. sv
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Pagrindimas

Remiantis naujausio „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, 82 % ES piliečių mano, kad 
reikia didinti žemės ūkio gyvūnų gerovę. Todėl siekiant šio tikslo, tikslinga vykdyti platesnio 
užmojo BŽŪP veiklą.

Pakeitimas 1362
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, 
pateikia didesnį bendrą indėlį 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.

Or. en

Pakeitimas 1363
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, 
užtikrina didesnį bendrą indėlį į 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nustatytų konkrečių su aplinka ir klimatu 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP strateginiais planais turėtų būti siekiama platesnio užmojo tikslų ir, kadangi išmokos 
turi būti grindžiamos rezultatais, planai turėtų būti rengiami tam, kad būtų užtikrintas 
padėties pagerėjimas, o ne tam, kad būtų tik siekiama jos pagerėjimo.

Pakeitimas 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, 
užtikrina didesnį bendrą indėlį 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.

Or. en

Pakeitimas 1365
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Išmokos už BŽŪP strateginiuose 
planuose pagal šio reglamento 28 ir 65 
straipsnius numatytą ūkio pertvarką į 
ekologinį ūkį ir jo išlaikymą viršija 
bendrą visų išmokų, mokėtų ekologinių 
ūkių savininkams kaimo plėtrai skirtomis 
lėšomis iki 2021 m., sumą, apskaičiuotą 
kaip metinis vidurkis taikant pastovias 
kainas.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinis ūkininkavimas yra svarbus būdas siekti aplinkosaugos ir socialinių tikslų. Tačiau 
kai kuriose šalyse šiam sektoriui skiriama parama buvo sumažinta ir ateityje gali būti toliau 
mažinama. Todėl svarbu įtraukti reikalavimą nesumažinti užmojų, susijusių su perėjimu prie 
ekologinio ūkininkavimo.

Pakeitimas 1366
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Atitinkamais atvejais valstybės 
narės gali imtis konkrečių priemonių, kad 
pasiektų 91 straipsnyje nurodytas 
siektinas reikšmes. Nėra reikalaujama, 
kad šios priemonės būtų tiesioginė esamų 
priemonių tąsa. Nedideli nukrypimai 
vienais ar kitais metais gali būti 
toleruojami, jei matoma, kad siekiant 
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strateginio planavimo laikotarpio 
(2021 m. sausio 1 d.–2027 m. gruodžio 
31 d.) tikslų daroma pažanga.

Or. en

Pakeitimas 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose paaiškina, kaip 
ketina siekti 1 dalyje nurodyto didesnio 
bendro indėlio ir užtikrinti, kad pasiekus 
jų tikslus, nustatytus remiantis 91 
straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytais 
rodikliais, bus pagerinta dabartinė 
situacija. Tas paaiškinimas grindžiamas 
atitinkama informacija, pavyzdžiui, 
elementais, nurodytais 95 straipsnio 1 
dalies a–f punktuose ir 95 straipsnio 2 
dalies a ir b punktuose.

Or. de

Pagrindimas

Lėšų asignavimas su aplinka ir klimatu susijusiems tikslams.

Pakeitimas 1368
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamosi turima informacija
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose paaiškina, kaip ketina siekti 1 

2. Remdamosi I priede numatytais 
tikslais ir su jais susijusiais nustatytais 
poveikio rodikliais valstybės narės savo 
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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.

BŽŪP strateginiuose planuose paaiškina, 
kokį poveikį aplinkai ir klimatui tikisi 
užtikrinti iki 2027 m. ir 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

Pakeitimas 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Remdamosi I priede nurodytomis 
atitinkamų poveikio rodiklių siektinomis 
reikšmėmis valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose paaiškina, kokių 
aplinkos ir klimato srities tikslų jos sieks 
2021–2027 m. laikotarpiu ir 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. en

Pagrindimas

Vertindamos užmojus aplinkos ir klimato srityje, valstybės narės turėtų taikyti poveikio 
rodiklius ir savo nustatytas atitinkamas siektinas reikšmes.

Pakeitimas 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds



AM\1172552LT.docx 119/151 PE632.145v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Remdamosi naujausia ir patikima 
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. en

Pakeitimas 1371
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
92 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92a straipsnis

Mažiausio užmojo regioniniai veiksmai 
vietovėse, kuriose esama gamtinių ar 

kitokių vietovei būdingų kliūčių, 
investicijos į žemės ūkio valdas ir parama 

jauniesiems ūkininkams

1. Valstybės narės, kurios 2014–
2020 m. laikotarpiu nusprendė įgyvendinti 
regionines kaimo plėtros programas, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
II antraštinės dalies I skyriuje, 
vykdydamos savo BŽŪP strateginius 
planus, konkrečiai, įgyvendindamos 66, 
68 ir 69 straipsniuose numatytus 
strategijos dėl kaimo plėtros intervencinių 
priemonių elementus, turi padėti siekti 
bent tokių pat tikslų ir prisidėti prie 
paramos sumos visų savo regionų 
lygmeniu, atsižvelgdamos į regionus, 
kuriuose esama gamtinių ar kitokių 
regionui būdingų kliūčių, taip pat turi 
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užtikrinti savo indėlį vykdant investicijas į 
žemės ūkio valdas ir padėti steigtis 
jauniesiems ūkininkams.

2. Įgyvendinant valstybių narių 
BŽŪP strateginius planus, kuriems 
taikoma pirmiau nurodyta 1 dalis, turi 
būti taikoma mutatis mutandis 7 
straipsnyje numatyta rodiklių sistema ir 
atliekamas jos vertinimas visų regionų 
lygmeniu, taip pat atitinkamai BŽŪP 
strateginio plano turinio atžvilgiu.

Or. es

Pakeitimas 1372
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei BŽŪP strateginio plano elementai 
nustatomi regiono lygmeniu, valstybė 
narė užtikrina jų darną ir derėjimą su 
BŽŪP strateginio plano elementais, kurie 
nustatyti nacionaliniu lygmeniu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1373
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei BŽŪP strateginio plano elementai 
nustatomi regiono lygmeniu, valstybė narė 
užtikrina jų darną ir derėjimą su BŽŪP 
strateginio plano elementais, kurie nustatyti 
nacionaliniu lygmeniu.

Jei BŽŪP strateginio plano elementai 
nustatomi regiono lygmeniu, valstybė narė 
užtikrina tokių kaimo plėtros elementų
darną ir derėjimą su BŽŪP strateginio 
plano elementais, kurie nustatyti 
nacionaliniu lygmeniu.
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Or. it

Pakeitimas 1374
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginiai planai rengiami regioniniu 
lygmeniu, o kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad strateginiai planai būtų 
suderinami su nacionaliniu lygmeniu 
parengto BŽŪP strateginio plano tikslais 
ir rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės viešai skelbia 
BŽŪP strateginius planus ir susijusius 
priedus tiek jų rengimo etapu, tiek po jų 
patvirtinimo, kad visuomenė galėtų juos 
aptarti. Valstybės narės konsultuojasi su 
partneriais dėl BŽŪP strateginių planų ir 
susijusių priedų paskelbimo būdų.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams, pilietinei visuomenei ir žiniasklaidai turi būti suteikta galimybė susipažinti su 
BŽŪP strateginiais planais, įskaitant jų projektus ir galutinius variantus, kad šiais žmonėms 
labai svarbiais klausimais, t. y. dėl to, kaip mūsų maistui skirti augalai ir gyvūnai auginami, 
galėtų įvykti demokratinės diskusijos. Pagal naujojo BŽŪP įgyvendinimo modelio 
„rezultatais grindžiamą požiūrį“ turi būti užtikrintas didesnis piliečių dalyvavimas, kad 
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darbas būtų sėkmingas, nes teisės aktų prastai laikomasi, o svarbūs tik „rezultatai vietoje“. 
Svarbu nustatyti būtinuosius skaidrumo reikalavimus, taikytinus visai Sąjungai, nes ES šiuo 
metu jie labai skiriasi.

Pakeitimas 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės viešai skelbia 
BŽŪP strateginius planus ir susijusius 
priedus tiek jų rengimo etapu, tiek po jų 
patvirtinimo, kad visuomenė galėtų juos 
aptarti. Valstybės narės konsultuojasi su 
partneriais dėl BŽŪP strateginių planų ir 
susijusių priedų paskelbimo būdų.

Or. en

Pakeitimas 1377
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės viešai skelbia 
BŽŪP strateginius planus ir susijusius 
priedus tiek jų rengimo etapu, tiek po jų 
patvirtinimo, kad visuomenė galėtų juos 
aptarti. Valstybės narės konsultuojasi su 
partneriais dėl BŽŪP strateginių planų ir 
susijusių priedų paskelbimo būdų.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams, pilietinei visuomenei ir žiniasklaidai turi būti suteikta galimybė susipažinti su 
BŽŪP strateginiais planais, įskaitant jų projektus ir galutinius variantus, kad šiais žmonėms 
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labai svarbiais klausimais, t. y. dėl to, kaip mūsų maistui skirti augalai ir gyvūnai auginami, 
galėtų įvykti demokratinės diskusijos. Pagal naujojo BŽŪP įgyvendinimo modelio 
„rezultatais grindžiamą požiūrį“ turi būti užtikrintas didesnis piliečių dalyvavimas, kad 
darbas būtų sėkmingas, nes teisės aktų prastai laikomasi, o svarbūs tik „rezultatai vietoje“. 
Svarbu nustatyti būtinuosius skaidrumo reikalavimus, taikytinus visai Sąjungai, nes ES šiuo 
metu jie labai skiriasi.

Pakeitimas1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės skelbia savo 
BŽŪP strateginius planus ir susijusius 
priedus tiek kaip projektus, tiek po jų 
patvirtinimo, kad būtų užtikrinama viešų 
kompetentingų diskusijų galimybė.

Or. sv

Pagrindimas

Ūkininkai, pilietinė visuomenė ir žiniasklaida turi turėti galimybę susipažinti su valstybių 
narių BŽŪP strateginiais planais, įskaitant jų projektus, kad žmonės galėtų dalyvauti atvirose 
diskusijose žmonių gyvenime svarbiais klausimais, t. y. kaip gaminamas mūsų maistas.

Pakeitimas 1379
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už BŽŪP strateginio plano 
rengimą atsakinga valstybės narės įstaiga 
užtikrina, kad už aplinkos ir klimato sritis 
atsakingos kompetentingos institucijos 
veiksmingai dalyvautų rengiant su 
aplinka ir klimatu susijusias plano 
nuostatas.

Išbraukta.
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Or. pl

Pagrindimas

Dėl strateginių planų turi būti plačiai konsultuojamasi su atitinkamais partneriais. Todėl nėra 
reikalo kurti specialių taisyklių, kuriomis reglamentuojami klausimai dėl veiksmingo 
kompetentingų klimato ir aplinkos apsaugos institucijų dalyvavimo rengiant plano aplinkos ir 
klimato aspektus.

Pakeitimas 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai
dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu 
susijusias plano nuostatas.

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos visapusiškai
dalyvautų rengiant visus plano elementus, 
visų pirma būtų bendrai atsakingos už su 
aplinka ir klimatu susijusias plano 
nuostatas, įskaitant su aplinka susijusių 
tikslų nustatymą remiantis rezultato ir 
poveikio rodikliais pagal 28, 28a (naujas) 
ir 65–67 straipsnius.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama veiksmingai įtraukti klimato ir aplinkos aspektus.

Pakeitimas 1381
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
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kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai
dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu 
susijusias plano nuostatas.

kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos visapusiškai
dalyvautų rengiant planą ir kartu rengtų 
su aplinka ir klimatu susijusias plano 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 1382
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai
dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu 
susijusias plano nuostatas.

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad su kompetentingomis institucijomis, 
atsakingomis už aplinkos ir klimato sritis, 
ir suinteresuotaisiais subjektais būtų 
konsultuojamasi prieš pradedant rengti su 
aplinka ir klimatu susijusias plano 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai 
dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu 
susijusias plano nuostatas.

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai ir 
visuotiniu mastu dalyvautų rengiant su 
aplinka ir klimatu susijusias plano 
nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai 
dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu 
susijusias plano nuostatas.

2. Už BŽŪP strateginio plano rengimą 
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, 
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos 
kompetentingos institucijos veiksmingai 
dalyvautų rengiant su aplinka, klimatu ir 
sveikata susijusias plano nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 1385
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) ekonominiai, aplinkosaugos ir 
socialiniai partneriai, įskaitant 
mokslininkus;

Or. en

Pakeitimas 1386
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) aplinkosaugos, ekonominiai ir 
socialiniai partneriai, įskaitant 
mokslininkus;
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Or. en

Pakeitimas 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) aplinkosaugos, ekonominiai ir 
socialiniai partneriai;

Or. en

Pakeitimas 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) aplinkos srities, ekonominiai ir 
socialiniai partneriai;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama veiksmingai įtraukti klimato ir aplinkos aspektus.

Pakeitimas 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) ekonominiai, aplinkosaugos ir 
socialiniai partneriai;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą įgyvendinimą, reikės, kad veiksmingai dalyvautų aplinkosaugos 
suinteresuotieji subjektai ir partneriai.

Pakeitimas 1390
Bas Eickhout

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) atitinkamos įstaigos, 
atstovaujančios aplinkosaugos 
partneriams ir kitoms pilietinės 
visuomenės grupėms, visų pirma toms, 
kurių veikla susijusi su konkrečiais 
tikslais, nustatytais šio pasiūlymo 6 
straipsnyje, ir įstaigos, atsakingos už 
socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, 
neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės grupės, su kuriomis turi būti konsultuojamasi, yra grupės, kurių veikla 
susijusi su 6 straipsnyje nustatytais devyniais tikslais, įskaitant ūkininkų atstovus, 
organizacijas, vykdančias veiklą aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos, maisto saugos ir 
sveikatos srityse ir t. t. Šiame punkte būtų naudinga pateikti aiškią nuorodą į 6 straipsnį.

Pakeitimas 1391
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atstovaujančios neekonominiams pilietinės 
visuomenės interesams, visų pirma 
aplinkosaugos NVO, ir atitinkamos 
įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties, 
pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

Or. en

Pakeitimas 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Or. de

Pakeitimas 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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

Or. en
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Pakeitimas 1394
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vietos veiklos grupės arba kitos 
subregioninės plėtros agentūros, galinčios 
skirti lėšų taikant iniciatyvos LEADER 
intervencines priemones.

Or. en

Pakeitimas 1395
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Valstybės narės lygiomis teisėmis įtraukia 
tuos partnerius į BŽŪP strateginių planų 
rengimą ir įgyvendinimą, visų pirma į 
poreikių vertinimo sąlygų nustatymą. 
Valstybės narės taip pat įtraukia visus 
partnerius į sprendimų dėl laiko 
tvarkaraščio ir procedūrinių etapų, 
susijusių su BŽŪP strateginių planų 
rengimu, priėmimo procesą, 
užtikrindamos, kad įvairių susijusių 
subjektų koordinavimui ir diskusijoms 
būtų numatyta pakankamai laiko. 
Partnerystė organizuojama ir 
įgyvendinama laikantis Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014.

Or. en

Pagrindimas

Partneriai turi bendrai priimti sprendimus dėl BŽŪP strateginių planų rengimo tvarkaraščių 
ir procedūrų, nes labai svarbu, kad procesas būtų organizuotas taip, kad jame galėtų 
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veiksmingai dalyvauti visi subjektai. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 240/2014 
dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso 
nustatytos taisyklės šiuo metu yra gerokai išsamesnės, palyginti su šiuo reglamentu, kurį 
būtina sustiprinti.

Pakeitimas 1396
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Kiekvienas iš b punkte nurodytų partnerių 
atstovaujamas vienoda dalimi, taip pat 
užtikrinamas subalansuotas b ir c 
punktuose nurodytų partnerių 
atstovavimas.

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
visą BŽŪP strateginių planų rengimo ir 
įgyvendinimo procesą, be kita ko, pagal 
111 straipsnį įtraukdami juos į stebėsenos 
komitetų veiklą, ir užtikrina, kad būtų 
laiku dalijamasi dokumentais ir kad būtų 
skirta pakankamai išteklių 
suinteresuotųjų subjektų diskusijos 
koordinavimui ir palengvinimui.

Or. en

Pakeitimas 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Visi b punkte nurodyti partneriai 
atstovaujami proporcingai ir užtikrinamas 
subalansuotas pasiskirstymas tarp b ir c 
punktuose nurodytų subjektų. Valstybės 
narės įtraukia tuos partnerius į BŽŪP 
strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą, 
taip pat į stebėsenos komitetų veiklą pagal 
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111 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama veiksmingai įtraukti klimato ir aplinkos aspektus.

Pakeitimas 1398
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
visą BŽŪP strateginių planų rengimo ir 
įgyvendinimo procesą, be kita ko, pagal 
111 straipsnį įtraukdami juos į stebėsenos 
komitetų veiklą.

Partnerystė organizuojama ir 
įgyvendinama laikantis Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014.

Or. en

Pakeitimas 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą ir 
įgyvendinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Įgyvendinimo etapu kyla daug klausimų, todėl taip pat reikėtų paminėti partnerystės principą 
šiuo etapu.

Pakeitimas 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystė organizuojama ir 
įgyvendinama laikantis Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014.

Or. de

Pagrindimas

Įterpiama nuostata dėl partnerystės pagal Reglamento dėl Europos partnerystės elgesio 
kodekso 6 straipsnį, siekiant pagerinti dalyvių galimybes dalyvauti BŽŪP programų 
planavimo procese.

Pakeitimas 1401
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato kontaktinį punktą 
ryšiams su partneriais, siekdama 
užtikrinti, kad jie galėtų tiesiogiai 
susisiekti su Komisija.

Or. en

Pakeitimas 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina patikimą 
finansų valdymą bei veiksmingą ir 
tikslingą ES išteklių naudojimą. Užkerta 
kelią bet kokiems pažeidimams ir 
neefektyviam ES išteklių naudojimui. 
Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiauja siekdamos apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus ir laikytis 
interesų konflikto vengimo taisyklės. Jos 
taiko prevencines priemones nuo 
sukčiavimų, korupcijos ir kitos neteisėtos 
veiklos, taip pat priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią interesų konflikto 
atsiradimui.

Or. cs

Pakeitimas 1403
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) elementų, prisidedančių prie 
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 
švelninimo, aprašas;

Or. en

Pakeitimas 1404
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) III priedą „Konsultacijos su 
partneriais“;

c) III priedą „Konsultacijos su 
partneriais“ ir dokumentus su partnerių 
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pateiktomis pastabomis bei informacija 
apie tai, ar vadovaujančioji institucija 
atsižvelgė į šias pastabas ir kaip ji tą darė;

Or. en

Pagrindimas

Dokumentai su partnerių pateiktomis pastabomis padėtų padidinti skaidrumą ir užtikrinti 
veiksmingą pilietinei visuomenei atstovaujančių partnerių indėlį.

Pakeitimas 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pateikiama dabartinių ir siektinų 
poveikio rodiklių reikšmių santrauka;

Or. en

Pakeitimas 1406
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodomi su kiekvienu 6 
straipsnyje minimu konkrečiu tikslu susiję 
poreikiai, remiantis faktine informacija, 
surinkta atlikus SSGG analizę. 
Apibūdinami visi poreikiai, nepriklausomai 
nuo to, ar jie bus tenkinami įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą;

b) nurodomi su kiekvienu 6 
straipsnyje minimu konkrečiu tikslu ir 13a 
straipsnyje minimu ekologinio 
ūkininkavimo indėliu susiję poreikiai, 
remiantis faktine informacija, surinkta 
atlikus SSGG analizę. Apibūdinami visi 
poreikiai, nepriklausomai nuo to, ar jie bus 
tenkinami įgyvendinant BŽŪP strateginį 
planą;

Or. en
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Pakeitimas 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinami su 6 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytu konkrečiu tikslu „remti 
perspektyvias ūkių pajamas ir atsparumą“ 
susiję rizikos valdymo poreikiai;

c) vertinant konkrečius su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, nurodytus 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, 
atsižvelgiama į nacionalinius 
aplinkosaugos ir klimato planus, 
parengtus pagal XI priede nurodytus 
teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 1408
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pateikiama kompromisų ir 
prieštaravimų tarp tikslų ir priemonių 
analizė ir informacija apie tai, kaip 
valstybės narės ketina juos sumažinti arba 
sušvelninti, kad pasiektų visus 5 ir 6 
straipsniuose nurodytus BŽŪP tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Atlikdamos SSGG analizę, valstybės narės aptiks prieštaravimų, pvz., tarp gamybos / 
ekonomikos ir aplinkos sričių. Kadangi tokie prieštaravimai neišvengiami, svarbu remtis 
analizės rezultatais siekiant pagerinti veiklos rodiklius.

Pakeitimas 1409
Merja Kyllönen
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Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pateikiama sričių, kuriose nėra 
arba trūksta pagrindinės informacijos, 
kurios reikia siekiant išsamiai apibūdinti 
esamą padėtį, susijusią su šio pasiūlymo 6 
straipsnyje nustatytais konkrečiais 
tikslais, ir stebėti, kaip šie tikslai 
įgyvendinami, santrauka.

Or. en

Pakeitimas 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pateikiama sričių, kuriose nėra 
arba trūksta pagrindinės informacijos, 
kurios reikia siekiant išsamiai apibūdinti 
esamą padėtį, susijusią su šio pasiūlymo 6 
straipsnyje nustatytais konkrečiais 
tikslais, ir stebėti, kaip šie tikslai 
įgyvendinami, santrauka.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP strateginio plano rengimo pradžioje atliekant poreikių vertinimą turi būti nustatytos 
sritys, kuriose nėra arba trūksta informacijos, kurios reikia siekiant stebėti, kaip 
įgyvendinami 6 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai. Tai padės valstybėms narėms ir 
Komisijai nustatyti sritis, kuriose sudėtingiausia vykdyti rezultatų ir tikslų įgyvendinimo 
stebėseną, ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta veiksminga ir nuosekli rezultatų 
stebėsena.
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Pakeitimas 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pateikiama sričių, kuriose nėra 
arba trūksta pagrindinės informacijos, 
kurios reikia siekiant išsamiai apibūdinti 
esamą padėtį, susijusią su šio pasiūlymo 6 
straipsnyje nustatytais konkrečiais 
tikslais, ir stebėti, kaip šie tikslai 
įgyvendinami, santrauka.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP strateginio plano rengimo pradžioje atliekant poreikių vertinimą turi būti nustatytos 
sritys, kuriose nėra arba trūksta informacijos, kurios reikia siekiant stebėti, kaip 
įgyvendinami 6 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai. Tai padės valstybėms narėms ir 
Komisijai nustatyti sritis, kuriose sudėtingiausia vykdyti rezultatų ir tikslų įgyvendinimo 
stebėseną, ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta veiksminga ir nuosekli rezultatų 
stebėsena.

Pakeitimas 1412
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pateikiama sričių, kuriose nėra 
arba trūksta žinių bazės, kurios reikia 
siekiant išsamiai apibūdinti esamą padėtį, 
susijusią su šio pasiūlymo 6 straipsnyje 
nustatytais konkrečiais tikslais, ir stebėti, 
kaip šie tikslai įgyvendinami, santrauka.

Or. en
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Pagrindimas

BŽŪP strateginio plano rengimo pradžioje atliekant poreikių vertinimą turi būti nustatytos 
sritys, kuriose nėra arba trūksta informacijos, kurios reikia siekiant stebėti, kaip 
įgyvendinami 6 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai. Tai padės valstybėms narėms ir 
Komisijai nustatyti sritis, kuriose sudėtingiausia vykdyti rezultatų ir tikslų įgyvendinimo 
stebėseną, ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta veiksminga ir nuosekli rezultatų 
stebėsena.

Pakeitimas 1413
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai remianti informacija, pateikta pagal 
pirmos pastraipos a–e puntu, bus 
nustatytos sritys, kuriose trūksta arba 
nepakanka pagrindinės informacijos arba 
informacijos apie konteksto rodiklius, 
kurios reikia siekiant išsamiai apibūdinti 
dabartinę padėtį, susijusią su šio 
pasiūlymo 6 straipsnyje nustatytais 
konkrečiais tikslais, valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į tokią išvadą savo 
strateginiame plane arba pasitelkdamos 
kitas priemones ir išdėstydamos siūlomas 
priemones plane.

Or. en

Pakeitimas 1414
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant konkrečius su aplinka ir klimatu 
susijusius tikslus, nurodytus 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose, atsižvelgiama į 
nacionalinius aplinkosaugos ir klimato 

Vertinant konkrečius su aplinka ir klimatu 
susijusius tikslus, nurodytus 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose, ir kai nustatyti 
poreikiai, susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, 



PE632.145v01-00 140/151 AM\1172552LT.docx

LT

planus, parengtus pagal XI priede 
nurodytus teisės aktus.

b, c, g ir h punktuose nurodytais 
konkrečiais tikslais, galėtų daryti poveikį 
šiems tikslams, atsižvelgiama į 
nacionalinius aplinkosaugos ir klimato 
planus, parengtus pagal XI priede 
nurodytus teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 1415
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant 6 straipsnio 1 dalies i punkte 
nurodytą konkretų tikslą, atsižvelgiama į 
atitiktį XIa priede nurodytiems teisės 
aktams.

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnio 1 dalies i punkte nurodomas tikslas, susijęs su visuomenės poreikiais, kurių 
vienas – gyvūnų gerovė. XIa priede pateikiamas gyvūnų gerovės srityje galiojančių teisės aktų 
sąrašas.

Pakeitimas 1416
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam vertinimui atlikti valstybės narės 
naudoja naujausius ir patikimiausius 
duomenis.

Šiam vertinimui atlikti valstybės narės 
naudoja naujausius ir patikimiausius 
duomenis, įskaitant naujausią informaciją 
apie bet kokį pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros etapą ir neseniai baigtas 
nagrinėti bylas, susijusius su šiais 
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aplinkos ir klimato srities planais, kuriais 
veiksmingai į nacionalinę teisę perkeliami 
ES teisės aktai. Siekiant prisidėti prie ES 
tikslų, pažeidimo atveju į priemones, 
pasiūlytas plane, kurio atžvilgiu vykdoma 
pažeidimo nagrinėjimo procedūra, 
neturėtų būti atsižvelgiama atliekant 
poreikių vertinimą ir jos neturėtų būti 
tvirtinamos finansavimui gauti.

Or. en

Pakeitimas 1417
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis 96 
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. 
Su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis poreikių 
vertinimu, ir nustatomos 2024 ir 2026 m. 
Su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

Or. en

Pagrindimas

Metine veiklos rezultatų peržiūra būtų sukurta didelė administracinė našta.

Pakeitimas 1418
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis 96 
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. Su 
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato ir 
poveikio rodiklių siektinos reikšmės ir 
susijusios tarpinės reikšmės. Šios siektinos 
reikšmės turi būti pagrindžiamos, remiantis 
96 straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. 
Su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyti rezultato rodikliai apskritai nukreipti į finansinį rezultatą, o ne į vietos lygmeniu 
pasiektus rezultatus. Kaip ir rezultato rodiklių atveju, turėtų būti nustatytos poveikio rodiklių 
siektinos reikšmės, kad būtų galima nustatyti atskirų nacionalinių tikslų ir ES prioritetų 
neatitikimo atvejus. Paaiškėjus, kad abu rodikliai juda priešingomis kryptimis, pasiūlyta 
abiejų siektinų reikšmių stebėsena poveikio ir rezultato rodiklių lygmeniu galėtų būti taikoma 
kaip ankstyvojo perspėjimo sistema.

Pakeitimas 1419
Stefan Eck 

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis 96 
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. Su 
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 

a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis 96 
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. Su 
6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir j punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
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pateikto paaiškinimo elementais; pateikto paaiškinimo elementais;

Or. en

Pakeitimas 1420
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) intervencinės priemonės, 
grindžiamos III antraštinėje dalyje 
nurodytomis intervencinių priemonių 
rūšimis, išskyrus tos antraštinės dalies 2 
skyriaus 3 skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą 
specialiąją išmoką už medvilnę, rengiamos 
konkrečioje vietovėje susidariusiai padėčiai 
taisyti ir turi būti pagrįstos svariais 
intervencinių priemonių taikymo 
argumentais, 125 straipsnyje nurodytu ex-
ante vertinimu, 103 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta SSGG analize ir 96 straipsnyje 
nurodytu poreikių vertinimu;

b) intervencinės priemonės, 
grindžiamos III antraštinėje dalyje 
nurodytomis intervencinių priemonių 
rūšimis, rengiamos konkrečioje vietovėje 
susidariusiai padėčiai taisyti ir turi būti 
pagrįstos svariais intervencinių priemonių 
taikymo argumentais, 125 straipsnyje 
nurodytu ex ante vertinimu, 103 straipsnio 
2 dalyje nurodyta SSGG analize ir 96 
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu;

Or. es

Pakeitimas 1421
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bendro pobūdžio vizija, kaip BŽŪP 
strateginiu planu sprendžiamas didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimo sistemų 
poreikių klausimas, įskaitant aspektus, 
susijusius su jų socialiniu ir ekonominiu 
gyvybingumu ir viešųjų gėrybių teikimo 
gerinimu;

Or. es
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Pakeitimas 1422
Stefan Eck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priemonių, kuriomis siekiama didinti 
gyvūnų gerovę, apžvalga;

Or. en

Pakeitimas 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) paaiškinimas, kaip BŽŪP 
strateginiu planu užtikrinamas lyčių 
aspekto integravimas ir prisidedama prie 
tikslo pasiekti lyčių lygybę;

Or. en

Pakeitimas 1424
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paaiškinimas, kaip BŽŪP 
strateginiu planu numatoma prisidėti 
siekiant 6 straipsnio 1 dalies i punkte 
nurodyto konkretaus tikslo, susijusio su 
visuomenės poreikiais dėl maisto ir 
sveikatos, visų pirma siekiant XIa priede 
nurodytų teisės aktų tikslų ir atitikties 
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jiems;

Or. en

Pakeitimas 1425
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) paaiškinimas, kaip strateginiu 
planu bus remiamas ekologinis žemės 
ūkis, siekiant padėti priderinti gamybą 
prie didėjančios ekologiškų žemės ūkio 
produktų paklausos, kaip nustatyta 13a 
straipsnyje dėl ekologinio žemės ūkio;

Or. en

Pakeitimas 1426
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) EŽŪFKP ir kitų Sąjungos fondų, 
veikiančių kaimo vietovėse, veiklos 
koordinavimo, veiklos sričių atskyrimo ir 
papildomumo apžvalga.

iii) EŽŪFKP, EŽŪGF, taip pat kitų 
Sąjungos fondų, veikiančių kaimo 
vietovėse, veiklos koordinavimo, veiklos 
sričių atskyrimo ir papildomumo apžvalga.

Or. es

Pakeitimas 1427
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos intervencinės priemonės, 
nurodytos 95 straipsnio 1 dalies d punkte 
minimoje strategijoje, apraše pateikiama ši 
informacija:

Kiekvienos intervencinės priemonės, 
nurodytos 95 straipsnio 1 dalies d punkte 
minimoje strategijoje, arba kai kurių 
intervencinių priemonių kaimo plėtros 
srityje, valdomų regioniniu lygmeniu,
apraše pateikiama ši informacija:

Or. it

Pakeitimas 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) planuojami gauti metiniai
intervencinės priemonės produktai ir, jei 
būtina, jų suskirstymas pagal pastoviąją 
arba vidutinę paramos vieneto sumą;

f) planuojami gauti intervencinės 
priemonės produktai ir, jei būtina, jų 
suskirstymas pagal pastoviąją arba vidutinę 
paramos vieneto sumą;

Or. en

Pakeitimas 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos g punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) planuojama metinė paramos 
vieneto suma, jos pagrindimas ir pagrįstas 
didžiausias tos vieneto sumos pokytis, 
nurodytas šio reglamento 89 straipsnyje. 
Jei yra, taip pat pateikiama ši informacija:

g) planuojama paramos vieneto suma, 
jos pagrindimas ir pagrįstas didžiausias tos 
vieneto sumos pokytis, nurodytas šio 
reglamento 89 straipsnyje. Jei yra, taip pat 
pateikiama ši informacija:

Or. en
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Pakeitimas 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) intervencinei priemonei pagal 88 
straipsnį skirtas metinis finansinis 
asignavimas. Jei būtina, atskirai 
nurodomos dotacijoms numatytos sumos ir 
finansinėms priemonėms numatytos 
sumos;

h) intervencinei priemonei pagal 88 
straipsnį skirtas finansinis asignavimas. Jei 
būtina, atskirai nurodomos dotacijoms 
numatytos sumos ir finansinėms 
priemonėms numatytos sumos;

Or. en

Pakeitimas 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
kas dvejus metus nustatomas tarpines 
reikšmes.

Or. en

Pagrindimas

Būtų pageidautina nustatyti tarpines reikšmes kas dvejus metus, nes tai palengvintų valstybių 
narių administravimo institucijų darbą. Be to, kai kurioms tikslinėms reikšmėms pasiekti 
reikia daugiau laiko, tad ir pažanga gali būti matoma tik praėjus ilgesniam laikotarpiui.

Pakeitimas 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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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 siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
tarpines reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 1433
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visos Reglamento (ES) [HzR] II 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos;

a) visos Reglamento (ES) [HzR] II 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
nacionalinės ir regioninės valdymo 
įstaigos;

Or. it

Pakeitimas 1434
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame 
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų 
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano 
elementai, galintys padėti modernizuoti 
žemės ūkio sektorių ir BŽŪP, visų pirma:

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame 
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų 
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano 
elementai, galintys padėti modernizuoti 
žemės ūkio sektorių ir BŽŪP siekiant 
įveikti naujus iššūkius, įskaitant perėjimą 
prie tvarumo, visų pirma:

Or. en
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Pagrindimas

Modernizavimas nėra savitikslis: bendras tikslas, kaip daug kartų pabrėžta Komisijos 
pranešimuose dėl BŽŪP reformos, yra paradigmos pokytis siekiant užtikrinti tvarumą, 
reaguoti į naujus iššūkius ir t. t.

Pakeitimas 1435
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su žinių kaupimu 
ir keitimusi jomis, inovacijų diegimu, 
skaitmeninimo gerinimu ir praktiniu jų 
taikymu, visų pirma:

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto tikslo, susijusio su
žinių kaupimu ir keitimusi jomis, inovacijų 
diegimu, skaitmeninimo gerinimu, kiek tai 
padeda siekti DVT ir Paryžiaus susitarimo 
dėl klimato tikslų, ir praktiniu jų taikymu, 
visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 1436
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) apibūdinama, kaip sistemingai 
užtikrinama, kad dėl priemonių, kurių 
imtasi, ūkininkai netaps labiau 
priklausomi, o veikiau taps 
savarankiškesni;

Or. en

Pagrindimas

Esama pavojaus, kad įgyvendinti skaitmeninimo darbotvarkei bus naudojamos kaimo plėtrai 
skirto biudžeto lėšos ir bus tik išlaikoma priklausomybė nuo išteklių arba atsiras naujo 
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pobūdžio priklausomybių, pvz., nuo paskolų.

Pakeitimas 1437
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) apibūdinama, kaip užtikrinamas 
suderinamumas su darnaus vystymosi 
tikslais ir tarptautiniais susitarimais 
klimato srityje;

Or. en

Pagrindimas

Modernizavimas nėra savitikslis: bendras tikslas, kaip daug kartų pabrėžta Komisijos 
pranešimuose dėl BŽŪP reformos, yra paradigmos pokytis siekiant užtikrinti tvarumą, 
reaguoti į naujus iššūkius ir t. t.

Pakeitimas 1438
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apibūdinama žemės ūkio sektoriui 
ir kaimo vietovėms skirtų skaitmeninių 
technologijų plėtojimo ir jų naudojimo 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių veiksmingumui ir 
efektyvumui didinti strategija.

b) apibūdinama žemės ūkio sektoriui 
ir kaimo vietovėms skirtų atitinkamų 
skaitmeninių technologijų plėtojimo, 
deramą dėmesį skiriant tvarumui, mastui, 
reikalingumui ir ūkininkų 
savarankiškumui, jų naudojimo BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų intervencinių 
priemonių veiksmingumui ir efektyvumui 
didinti, nesukuriant naujų 
priklausomybių nuo išteklių arba 
finansinių priklausomybių tarp ūkininkų,
strategija.
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Esama pavojaus, kad įgyvendinti skaitmeninimo darbotvarkei bus naudojamos kaimo plėtrai 
skirto biudžeto lėšos ir bus tik išlaikoma priklausomybė nuo išteklių arba atsiras naujo 
pobūdžio priklausomybių, pvz., nuo paskolų.
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