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Pakeitimas 1
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
5 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Regionų komiteto 
nuomonę2,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) neregėta pasaulinė finansų krizė ir 
ekonomikos nuosmukis labai pakenkė 
ekonomikos augimui ir finansiniam 
stabilumui, be to, labai pablogėjo keleto 
valstybių narių finansinė ir ekonominė 
padėtis. Tam tikros valstybės narės patiria 
didelių sunkumų arba tokie sunkumai 
gresia (visų pirma jų ekonomikos augimo 
ir finansinio stabilumo užtikrinimo 
problemos ir jų deficito ir skolos rodiklių 
pablogėjimas); tai iš dalies lemia ir 
tarptautinės ekonominės bei finansinės 
sąlygos;

(1) neregėta pasaulinė finansų krizė ir 
ekonomikos nuosmukis labai pakenkė 
ekonomikos augimui ir finansiniam 
stabilumui, be to, labai pablogėjo keleto 
valstybių narių finansinė ir ekonominė 
padėtis. Tam tikros valstybės narės patiria 
didelių sunkumų arba tokie sunkumai 
gresia (visų pirma jų ekonomikos augimo 
ir finansinio stabilumo užtikrinimo 
problemos ir jų deficito ir skolos rodiklių 
pablogėjimas bei didėjančios vyriausybių 
problemos gauti paskolų rinkoje); tai iš 
dalies lemia ir tarptautinės ekonominės bei 
finansinės sąlygos;

Or. it

Pakeitimas 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) neregėta pasaulinė finansų krizė ir 
ekonomikos nuosmukis labai pakenkė 
ekonomikos augimui ir finansiniam 
stabilumui, be to, labai pablogėjo keleto 
valstybių narių finansinė ir ekonominė 
padėtis. Tam tikros valstybės narės patiria 
didelių sunkumų arba tokie sunkumai 
gresia (visų pirma jų ekonomikos augimo 
ir finansinio stabilumo užtikrinimo 
problemos ir jų deficito ir skolos rodiklių 
pablogėjimas); tai iš dalies lemia ir 
tarptautinės ekonominės bei finansinės 
sąlygos;

(1) neregėta pasaulinė finansų krizė ir 
ekonomikos nuosmukis labai pakenkė 
ekonomikos augimui ir finansiniam 
stabilumui, be to, labai pablogėjo keleto 
valstybių narių finansinė ir ekonominė 
padėtis. Tam tikros valstybės narės patiria 
didelių sunkumų arba tokie sunkumai 
gresia (visų pirma jų ekonomikos augimo 
ir finansinio stabilumo užtikrinimo 
problemos ir jų deficito ir skolos rodiklių 
pablogėjimas, taip pat neabejotinai 
skausminga užduotis sumažinti pačią 
skolą); tai iš dalies lemia ir tarptautinės 
ekonominės bei finansinės sąlygos;

Or. it

Pakeitimas 4
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant palengvinti Sąjungos lėšų 
valdymą, padėti sparčiau diegti investicijas 
atitinkamose valstybėse narėse ir 
regionuose, taip pat didinti tokių lėšų 
poveikį ekonomikai, būtina leisti EŽŪFKP 
įnašo lygį padidinti iki 95 % reikalavimus 
atitinkančių viešųjų išlaidų regionuose, 
atitinkančiuose reikalavimus pagal 
konvergencijos tikslą, ir iki 85 % 
reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų 
kituose regionuose, kurie patiria didelių 
finansinio stabilumo užtikrinimo sunkumų;

(11) siekiant palengvinti Sąjungos lėšų 
valdymą, padėti sparčiau diegti investicijas 
ir padidinti konkurencingumą
atitinkamose valstybėse narėse ir 
regionuose, taip pat didinti tokių lėšų 
poveikį ekonomikai, būtina leisti EŽŪFKP 
įnašo lygį padidinti iki 95 % reikalavimus 
atitinkančių viešųjų išlaidų regionuose, 
atitinkančiuose reikalavimus pagal 
konvergencijos tikslą, ir iki 85 % 
reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų 
kituose regionuose, kurie patiria didelių 
finansinio stabilumo užtikrinimo sunkumų, 
tačiau nedidinti bendro 2007–2013 
programavimo laikotarpio ES sanglaudos 
politikos biudžeto;

Or. lt
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Pakeitimas 5
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Šį laikiną bendrų mokėjimų 
padidinimą reikėtų svarstyti atsižvelgiant į 
visoms valstybėms narėms aktualius 
biudžeto apribojimus; jis turėtų tinkamai 
atsispindėti ES biudžete. Be to, turint 
mintyje tai, kad pagrindinis priemonės 
tikslas – spręsti konkrečius šiuo metu 
patiriamus sunkumus, jos taikymo 
laikotarpį reikėtų apriboti padengiant 
išlaidas, kurias mokėjimo agentūros patirs 
iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Tarybos pasiūlytas patikslinimas.

Pakeitimas 6
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Dėl to, kad būtina greitai spręsti 
ekonominės krizės problemą, šis 
reglamentas turėtų įsigalioti iš karto jį 
paskelbus;

Or. en

Pagrindimas

Teisės aktų direktorato pasiūlytas patikslinimas.
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Pakeitimas 7
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
70 straipsnio 4c dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Nukrypstant nuo viršutinių ribų, 
nustatytų 3, 4 ir 5 dalyse, EŽŪFKP įnašas 
gali būti padidintas iki 95 % reikalavimus 
atitinkančių viešųjų išlaidų regionuose, 
atitinkančiuose reikalavimus pagal 
konvergencijos tikslą, taip pat 
atokiausiuose regione ir mažosiose Egėjo 
jūros salose, ir iki 85 % reikalavimus 
atitinkančių viešųjų išlaidų kituose 
regionuose. Šie lygiai taikomi reikalavimus 
atitinkančioms išlaidoms, kurios iš naujo 
nurodytos kiekvienoje patvirtintoje išlaidų 
deklaracijoje, pateiktoje laikotarpiu, per 
kurį valstybė narė atitinka vieną iš šių 
sąlygų:

4c. Nukrypstant nuo viršutinių ribų, 
nustatytų 3, 4 ir 5 dalyse, EŽŪFKP įnašas 
gali būti padidintas iki 95 % reikalavimus 
atitinkančių viešųjų išlaidų regionuose, 
atitinkančiuose reikalavimus pagal 
konvergencijos tikslą, taip pat 
atokiausiuose regione ir mažosiose Egėjo 
jūros salose, ir iki 85 % reikalavimus 
atitinkančių viešųjų išlaidų kituose 
regionuose. Šie lygiai taikomi reikalavimus 
atitinkančioms išlaidoms, kurios iš naujo 
nurodytos kiekvienoje patvirtintoje išlaidų 
deklaracijoje ir kurios patirtos laikotarpiu, 
per kurį valstybė narė atitinka vieną iš šių 
sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Tarybos pasiūlytas patikslinimas.

Pakeitimas 8
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
70 straipsnio 4c dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, norinti pasinaudoti pirmoje 
pastraipoje numatyta išimtimi, Komisijai 

Valstybė narė, norinti pasinaudoti pirmoje 
pastraipoje numatyta išimtimi, Komisijai 
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pateikia prašymą atitinkamai pakeisti jos 
kaimo plėtros programą. Išimtis įsigalioja 
nuo tada, kai Komisija patvirtina 
programos pakeitimą, ir nustoja galioti, kai 
valstybė narė nebeatitinka kurių nors 
sąlygų, išdėstytų pirmosios pastraipos a, b, 
ar c punktuose. Po to valstybė narė 
Komisijai nusiunčia pasiūlymą pakeisti 
programą, įskaitant naują finansavimo 
planą, kuriame laikomasi didžiausių lygių, 
galiojusių iki išimties įsigaliojimo.

pateikia prašymą atitinkamai pakeisti jos 
kaimo plėtros programą. Išimtis įsigalioja 
nuo tada, kai Komisija patvirtina 
programos pakeitimą, ir nustoja galioti, kai 
valstybė narė nebeatitinka kurių nors 
sąlygų, išdėstytų pirmosios pastraipos a, b, 
ar c punktuose. Bet kuriuo atveju pirmoje 
pastraipoje numatyta išimtis taikoma tik 
išlaidoms, kurias mokėjimo agentūros 
patirs iki 2013 m. gruodžio 31 d. Po to 
valstybė narė Komisijai nusiunčia 
pasiūlymą pakeisti programą, įskaitant 
naują finansavimo planą, kuriame 
laikomasi didžiausių lygių, galiojusių iki 
išimties įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos pasiūlytas patikslinimas.

Pakeitimas 9
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
70 straipsnio 4c dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narės Komisijai pasiūlymo 
pakeisti jos kaimo plėtros programos, 
įskaitant naują finansavimo planą, 
nepateikia tą dieną, kai ji nebeatitinka 
kurios nors iš šios dalies pirmosios 
pastraipos a, b ar c punktuose išdėstytų 
sąlygų, arba jei finansavimo plane, apie 
kurį pranešta, nesilaikoma šio straipsnio 3, 
4 ir 5 dalyse nustatytų didžiausių lygių, tie 
lygiai automatiškai įsigalioja nuo tos 
dienos.

Jei valstybė narė Komisijai pasiūlymo 
pakeisti jos kaimo plėtros programos, 
įskaitant naują finansavimo planą, 
nepateikia tą dieną, kai nustoja galioti 
antrojoje pastraipoje numatyta išimtis, 
arba jei finansavimo plane, apie kurį 
pranešta, nesilaikoma šio straipsnio 3, 4 ir 
5 dalyse nustatytų didžiausių lygių, tie 
lygiai automatiškai įsigalioja nuo tos 
dienos.

Or. en
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Pagrindimas

Tarybos pasiūlytas patikslinimas.


