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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą ir laikosi nuomonės, kad atlikus BŽŪP būklės 
patikrinimą būtų sumažinta biurokratinė našta, supaprastintos procedūros ir geriau 
koordinuojamos priemonės.

Todėl pranešėjas įsitikinęs, kad finansuojant kaimo plėtrą ir kitas susijusias ES politikos sritis, 
pvz., sanglaudos politiką,  turėtų būti laikomasi koordinuoto principo. Taip būtų lengviau 
derinti veiksmus, išvengti sutapimų ir užsitikrinti daugiau prieinamų lėšų.

Dėl kaimo plėtros finansavimo jau patiriamas finansinis spaudimas, taigi, siekiant įgyvendinti 
esamas priemones ir imtis patvirtintų veiksmų, turi būti užtikrintas pakankamas jų 
finansavimas. Dėl šios priežasties valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė parengti 
savo kaimo plėtros programas atsižvelgiant į jų specifinius poreikius.

Kadangi kaimo plėtrai apskritai ribotai skiriama išteklių, pranešėjas įsitikinęs, kad turėtų būti 
svarstoma galimybė susieti išteklius, skiriamus struktūrinei ir kaimo plėtrai finansuoti. Šiuo 
požiūriu patikima priemone, kurią pritaikius būtų remiama ne tik sanglaudos politika, bet ir 
kaimo plėtros programos (net ir tos, kurios šiuo metu finansuojamos pagal 2 išlaidų 
kategoriją), turėtų būti laikoma galimybė iš naujo panaudoti nepanaudotas struktūrinių fondų 
lėšas, kaip numatyta pagal taisyklę N+2, N+3, taigi šiuo tikslu turėtų būti veikiama lanksčiau.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 
9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 
9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
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naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 
veiklai remti.

naudojama esamai ir naujai su naujais 
uždaviniais susijusiai veiklai remti 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti ne tik nustatyti nauji uždaviniai, bet ir užtikrintas pakankamas finansavimas 
esamoms priemonėms pritaikyti ir patvirtintiems veiksmams vykdyti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Ši veikla turėtų būti derinama su 
veiksmais, kurie finansuojami kitų 
Bendrijos fondų, ypač struktūrinių 
(Europos regioninės plėtros, Europos 
socialinio ir Sanglaudos) fondų, lėšomis.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu kitų susijusių sričių ES politika, pvz., sanglaudos politika, būtų įgyvendinama laikantis 
koordinuoto požiūrio, būtų lengviau derinti veiksmus, vengti sutapimų ir gauti didesnį 
finansavimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant užtikrinti adekvatų kaimo 
plėtros programų finansavimą, turėtų būti 
veikiama lanksčiau ir sudarytos galimybės 
šiuo tikslu naudoti taip pat ir 
nepanaudotas struktūrinių fondų lėšas 
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(1b išlaidų kategorija).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant remti kitas ES sanglaudos politikos ir kaimo plėtros programas, itin svarbu numatyti 
galimybę iš naujo panaudoti nepanaudotus struktūrinių fondų išteklius, kaip siūloma 
vadovaujantis pagal 1b išlaidų kategoriją numatyta taisykle N+2, N+3. Šiuo tikslu ir 
atsižvelgiant į būtinybę parengti naują sistemą, turėtų būti skirti tam tikri struktūrinei veiklai 
reikalingi ištekliai. Be to, siekiant, kad šie ištekliai būtų panaudoti kaimo plėtrai, kuri šiuo 
metu finansuojama pagal 2 išlaidų kategoriją, remti, turėtų būti siekiama veikti lanksčiau.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16a straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
atsižvelgta į panašią veiklą, kuri 
finansuojama kitų Bendrijos fondų 
lėšomis, ir prireikus rengia integruotus 
strategijų, veiklos ir finansavimo 
principus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Sumą, kuri lygi sumoms, (5a) Sumą, kuri lygi sumoms, 
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susidariusioms pagal Reglamento (EB) 
[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius 
privalomą moduliavimą, valstybės narės 
panaudoja nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2015 m. gruodžio 31 d. kaip Bendrijos 
paramą pagal taikomas kaimo plėtros 
programas tai veiklai, kuri nurodyta šio 
reglamento 16a straipsnyje ir patvirtinta po 
2010 m. sausio 1 d., finansuoti.

susidariusioms pagal Reglamento (EB)
[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius 
privalomą moduliavimą, valstybės narės 
panaudoja nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2015 m. gruodžio 31 d. kaip Bendrijos 
paramą pagal taikomas kaimo plėtros 
programas esamai ir naujai veiklai, kuri, 
vadovaujantis kiekvienos valstybės 
sprendimu, susijusi su naujais 
uždaviniais.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.
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