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17.10.2013 A7-0282/577 

Pakeitimas  577 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

102 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 134 
straipsnio reikalavimų, taikydama 

įgyvendinimo aktą Komisija gali sustabdyti 
visus veiklos programos tarpinius 
mok÷jimus arba jų dalį, jeigu 

1. Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 134 
straipsnio reikalavimų, Komisija 
įgyvendinimo aktu gali sustabdyti visus 
veiklos programos tarpinius mok÷jimus 
arba jų dalį, jeigu 

 a) esama svarbių veiklos programos 
valdymo ir kontrol÷s sistemos trūkumų, 
kuriems pašalinti nesiimta taisomųjų 
priemonių; 

 b) patvirtintoje išlaidų suvestin÷je 
pateiktos išlaidos susijusios su rimtu 
pažeidimu ar kitu reikalavimų 
nesilaikymu, d÷l kurių nesiimta taisomųjų 
veiksmų; 

 c) valstyb÷ nar÷ nesi÷m÷ reikiamų 
veiksmų, kad ištaisytų pad÷tį, d÷l kurios 
pagal 118 straipsnį sustabdyti mok÷jimai; 

 d) esama didelių steb÷senos sistemos 
kokyb÷s ir patikimumo trūkumų; 

Komisija įgyvendinimo aktu pri÷m÷ 
sprendimą, patvirtinantį, kad valstyb÷ nar÷ 
nesilaik÷ savo įsipareigojimų pagal bendrą 
žuvininkyst÷s politiką. D÷l tokio 

e) Komisija įgyvendinimo aktu pri÷m÷ 
sprendimą, patvirtinantį, kad valstyb÷ nar÷ 
nesilaik÷ savo įsipareigojimų pagal bendrą 
žuvininkyst÷s politiką. D÷l tokio 
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nesilaikymo gali būti taikomos sankcijos 
išlaidoms, nurodytoms patvirtintoje išlaidų, 
kurioms prašomos tarpin÷s išmokos, 
sąmatoje. 

nesilaikymo gali būti taikomos sankcijos 
išlaidoms, nurodytoms patvirtintoje išlaidų, 
kurioms prašomos tarpin÷s išmokos, 
sąmatoje; 

 f) laikomasi Reglamento (ES) Nr.[...] [d÷l 
bendrųjų nuostatų] 17 straipsnio 5 dalyje 
ir 20 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų. 

2. Komisija įgyvendinimo aktais, 
priimamais pagal 128 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrin÷jimo procedūrą, gali 
nustatyti išsamias taisykles d÷l mok÷jimų, 
kurie gali būti sustabdyti. Šių mok÷jimų 
sumos turi būti proporcingos valstyb÷s 
nar÷s taisyklių nesilaikymo pobūdžiui ir 
svarbai. 

2. Komisija įgyvendinimo aktu gali 
nuspręsti sustabdyti visus tarpinius 
mok÷jimus ar jų dalį, prieš tai suteikusi 
valstybei narei galimybę pateikti pastabas 
per dviejų m÷nesių laikotarpį. Komisija 
įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 151 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrin÷jimo 
procedūrą, gali nustatyti išsamias taisykles 
d÷l mok÷jimų dalies, kuri gali būti 
sustabdyta. Šios sumos turi būti 
proporcingos valstyb÷s nar÷s trūkumo, 
pažeidimo ar taisyklių nesilaikymo 
pobūdžiui ir svarbai. 

 2a. Komisija įgyvendinimo aktu gali 
nuspręsti pratęsti visus tarpinius 
mok÷jimus ar jų dalį, jei valstyb÷ nar÷s 
÷m÷si būtinų priemonių, kad toks 
sustabdymas gal÷tų būti baigtas. Jei 
valstyb÷ nar÷ nesiima tokių priemonių, 
Komisija įgyvendinimo aktu gali nuspręsti 
taikyti finansines pataisas, pagal 128 ir 
129 straipsnius atšaukdama visą Sąjungos 
įnašą į veiklos programą arba jo dalį. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/578 

Pakeitimas  578 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

103 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 103a straipsnis 

 Komisijos atliekamos patikros vietoje 

 1. Nepažeisdama pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teis÷s aktus ar 
Sutarties 287 straipsnį valstybių narių 
vykdomos kontrol÷s ir bet kokių pagal 
Sutarties 322 straipsnį rengiamų 
patikrinimų tvarkos, Komisija gali 
valstyb÷se nar÷se rengti patikras vietoje, 
siekdama visų pirma patikrinti: 

 a) administracin÷s praktikos atitiktį 
Sąjungos taisykl÷ms; 

 b) ar turimi būtini patvirtinamieji 
dokumentai ir ar jie atitinka EJRŽF 
l÷šomis finansuojamą veiklą; 

 c) EJRŽF l÷šomis finansuojamos 
veiklos vykdymo ir kontrol÷s sąlygas. 

 2. Asmenys, Komisijos įgalioti atlikti 
patikras vietoje, arba Komisijos atstovai, 
veikiantys pagal jiems suteiktus 
įgaliojimus, turi teisę susipažinti su 
buhalterin÷mis knygomis ir visais kitais 
dokumentais, susijusiais su EJRŽF 
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finansuojamomis išlaidomis, įskaitant 
dokumentus ir metaduomenis, sukurtus 
ar gautus ir saugomus elektronin÷se 
laikmenose. 

 4. Komisija apie numatomas patikras 
vietoje pakankamai anksti praneša 
atitinkamai valstybei narei arba 
valstybei narei, kurios teritorijoje bus 
taikomos kontrol÷s priemon÷s. Taikant 
šias kontrol÷s priemones gali dalyvauti 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s atstovai. 

 5. Komisijai paprašius ir atitinkamai 
valstybei narei sutikus, papildomas 
kontrol÷s priemones taiko ar šiame 
reglamente numatytos veiklos tyrimus 
atlieka tos valstyb÷s nar÷s 
kompetentingos institucijos. Taikant 
šias kontrol÷s priemones gali dalyvauti 
Komisijos atstovai arba Komisijos 
deleguoti asmenys. 

 6. Siekdama pagerinti taikomas 
kontrol÷s priemones Komisija 
atitinkamai valstybei narei pritarus gali 
prašyti tos valstyb÷s nar÷s institucijų 
pagalbos taikant tam tikras kontrol÷s 
priemones ir atliekant tyrimus. 

 7. Komisija įgyvendinimo aktais, 
priimamais pagal 151 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą, gali 
nustatyti išsamias taisykles d÷l tvarkos, 
kurios reikia laikytis, kai taikomos 
papildomos kontrol÷s priemon÷s, 
minimos šio straipsnio 5 ir 6 dalyse. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Pakeitimas  579 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

104 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

104 straipsnis 104 straipsnis 

Prieiga prie informacijos Prieiga prie informacijos 

 1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad visa 
sklandžiai EJRŽF veiklai užtikrinti 
reikalinga informacija būtų prieinama 
Komisijai, ir imasi visų atitinkamų 
priemonių siekdamos palengvinti 
kontrol÷s priemonių, kurias Komisija 
laiko reikalingomis valdant Sąjungos 
finansus, taikymą, įskaitant patikras 
vietoje. 

Komisijai paprašius, valstyb÷s nar÷s jai 
perduoda įstatymus ir kitus teis÷s aktus, 
kuriuos jos pri÷m÷ įgyvendindamos su 
bendra žuvininkyst÷s politika susijusius 
Sąjungos aktus, jeigu tie aktai turi 
finansinio poveikio EJRŽF. 

2. Komisijai paprašius, valstyb÷s nar÷s jai 
perduoda įstatymus ir kitus teis÷s aktus, 
kuriuos jos pri÷m÷ įgyvendindamos su 
bendra žuvininkyst÷s politika susijusius 
Sąjungos aktus, jeigu tie aktai turi 
finansinio poveikio EJRŽF. 

 3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad visa 
informacija apie aptiktus pažeidimus, 
įtariamo sukčiavimo atvejus ir veiksmus, 
kurių buvo imtasi siekiant susigrąžinti su 
tais pažeidimais ir sukčiavimu susijusias 
neteis÷tas išmokas pagal šio skyriaus 116 
straipsnį, būtų prieinama Komisijai. 
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Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/580 

Pakeitimas  580 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

107 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

107 straipsnis 107 straipsnis 

Procedūra Procedūra 

 1. Komisija, prieš įgyvendinimo aktais 
priimdama sprendimą d÷l finansin÷s 
pataisos, pradeda procedūrą, 
informuodama valstybę narę apie savo 
preliminarias išvadas ir paprašydama jos 
per du m÷nesius pateikti savo pastabas. 

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 137 
straipsnio 2 dalies reikalavimų, kai 
Komisija siūlo 106 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą finansinę pataisą, valstybei narei 
suteikiama galimyb÷, nagrin÷jant 
atitinkamus dokumentus, įrodyti, kad 
faktinis BŽP taisyklių nesilaikymo mastas 
ir su juo susijusios išlaidos buvo mažesni 
negu nustat÷ Komisija. 

2. Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą, 
atliekamą remiantis ekstrapoliacija arba 
taikant fiksuotą dydį, valstybei narei 
suteikiama galimyb÷, tiriant atitinkamus 
dokumentus, įrodyti, kad faktinis 
pažeidimo ar kito reikalavimų 
nesilaikymo atvejo, įskaitant BŽP taisyklių 
nesilaikymą, mastas buvo mažesnis negu 
nustat÷ Komisija. Suderinusi su Komisija, 
valstyb÷ nar÷ gali apriboti tyrimo mastą ir 
nagrin÷ti tik atitinkamų dokumentų dalį 
arba atrinktus dokumentus. Išskyrus 
deramai pagrįstus atvejus, šiam tyrimui 
negalima skirti daugiau kaip dviejų 
m÷nesių, pra÷jus 1 dalyje nurodytiems 
dviem m÷nesiams. 

 3. Komisija atsižvelgia į visus valstyb÷s 



 

AM\1007180LT.doc  PE519.328v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

nar÷s per 1 ir 2 dalyse nurodytus 
laikotarpius pateiktus įrodymus. 

 4. Jeigu valstyb÷ nar÷ nesutinka su 
Komisijos preliminariomis išvadomis, ji 
yra kviečiama į Komisijos pos÷dį siekiant 
užtikrinti, kad būtų pateikta visa susijusi 
informacija ir pastabos, į kurias 
atsižvelgdama Komisija padaro išvadas 
d÷l finansin÷s pataisos taikymo. 

 5. Siekdama taikyti finansines pataisas 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą per šešis m÷nesius nuo 
pos÷džio datos arba papildomos 
informacijos gavimo datos, jei valstyb÷ 
nar÷ sutinka pateikti tokią papildomą 
informaciją po pos÷džio. Komisija 
atsižvelgia į visą procedūros metu pateiktą 
informaciją ir pastabas. Jei pos÷dis 
neįvyksta, šešių m÷nesių laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti pra÷jus dviem 
m÷nesiams nuo Komisijos išsiųsto 
kvietimo datos. 

 6. Jeigu Komisija ar Audito Rūmai 
aptinka pažeidimų, kurie turi poveikį 
Komisijai atsiųstoms metin÷ms 
finansin÷ms ataskaitoms, d÷l to taikoma 
finansin÷ pataisa sumažina EJRŽF 
paramą veiklos programai. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Pakeitimas  581 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

120 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valdymo institucija pagal 99 straipsnio 1 
dalies b punktą yra atsakinga už šiuos 
dalykus: 

1. Valdymo institucija pagal 99 straipsnio 1 
dalies b–d punktus yra atsakinga už šiuos 
dalykus: 

a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetain÷ arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstyb÷s nar÷s veiklos programas ir 
galimybę jomis naudotis; 

a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetain÷ arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstyb÷s nar÷s veiklos programas ir 
galimybę jomis naudotis; 

b) už tai, kad galimi paramos gav÷jai būtų 
informuojami apie finansavimo pagal 
veiklos programas galimybes; 

b) už tai, kad galimi paramos gav÷jai būtų 
informuojami apie finansavimo pagal 
veiklos programas galimybes ir pareigą 
laikytis bendros žuvininkyst÷s politikos 
taisyklių; 

c) už tai, kad įgyvendinant informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su partneryst÷s 
sutarčių, veiklos programų ir veiklos 
rezultatais ir poveikiu, Sąjungos piliečiai 
būtų informuojami apie sanglaudos 

politikos ir fondų vaidmenį bei pasiekimus. 

c) už tai, kad įgyvendinant informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su partneryst÷s 
sutarčių, veiklos programų ir veiklos 
rezultatais ir poveikiu, Sąjungos piliečiai 
būtų informuojami Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkyst÷s fondo vaidmenį bei 
pasiekimus. 

 d) už tai, kad būtų viešai skelbiama 
priemonių, kuriomis užtikrinamas 
bendros žuvininkyst÷s politikos taisyklių 
laikymasis, santrauka, įskaitant valstybių 
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narių arba paramos gav÷jų pažeidimų 
atvejus ir taisomuosius veiksmus, 
pavyzdžiui, valstybių narių arba Komisijos 
parytas finansines pataisas. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Pakeitimas  582 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

IV priedo 2 ir 3 punktai 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Visuomen÷s informavimo ir viešinimo 
priemon÷s 

2. Visuomen÷s informavimo ir viešinimo 
priemon÷s 

2.1 Valstyb÷s nar÷s pareigos 2.1 Valstyb÷s nar÷s pareigos 

1. Valstyb÷ nar÷ užtikrina, kad 
informavimo ir viešinimo priemon÷s būtų 
įgyvendinamos pagal ryšių strategiją ir kad 
tomis priemon÷mis informacija būtų 
skleidžiama kuo plačiau, tinkamu lygiu 
naudojant įvairias ryšių formas ir metodus. 

1. Valstyb÷ nar÷ užtikrina, kad 
informavimo ir viešinimo priemon÷s būtų 
įgyvendinamos pagal ryšių strategiją ir kad 
tomis priemon÷mis informacija būtų 
skleidžiama kuo plačiau, tinkamu lygiu 
naudojant įvairias ryšių formas ir metodus. 

2. Valstyb÷ nar÷ yra atsakinga už tai, kad 
būtų organizuotas bent šių informavimo ir 
viešinimo priemonių įgyvendinimas: 

2. Valstyb÷ nar÷ yra atsakinga už tai, kad 
būtų organizuotas bent šių informavimo ir 
viešinimo priemonių įgyvendinimas: 

a) vykdoma plati informavimo kampanija – 
paskelbta apie veiklos programos 
įgyvendinimo pradžią; 

a) vykdoma plati informavimo kampanija – 
paskelbta apie veiklos programos 
įgyvendinimo pradžią; 

b) bent du kartus per programos laikotarpį 
įvykdoma bent viena plati informavimo 
kampanija, per kurią populiarinamos 
finansavimo galimyb÷s ir taikytos 
strategijos, pristatomi pagal veiklos 
programą pasiekti rezultatai;  

b) bent du kartus per programos laikotarpį 
įvykdoma bent viena plati informavimo 
kampanija, per kurią populiarinamos 
finansavimo galimyb÷s ir taikytos 
strategijos, pristatomi pagal veiklos 
programą pasiekti rezultatai;  

c) priešais kiekvienos valdymo institucijos 
patalpas arba greta, visuomenei matomoje 

c) priešais kiekvienos valdymo institucijos 
patalpas arba greta, visuomenei matomoje 
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vietoje iškabinama Europos Sąjungos 
v÷liava; 

vietoje iškabinama Europos Sąjungos 
v÷liava; 

d) elektronin÷mis priemon÷mis skelbiamas 
veiklos sąrašas pagal 1 skyrių; 

d) elektronin÷mis priemon÷mis skelbiamas 
veiklos sąrašas pagal 1 skyrių; 

e) vienoje bendroje interneto svetain÷je 
arba veiklos programos svetain÷je, į kurią 
galima patekti per vieną bendrą portalą, 
pateikiami veiklos pavyzdžiai pagal 
veiklos programas; pavyzdžiai tur÷tų būti 
teikiami plačiai vartojama oficialia 
Europos Sąjungos kalba, išskyrus tos 
valstyb÷s nar÷s oficialią kalbą arba kalbas; 

e) vienoje bendroje interneto svetain÷je 
arba veiklos programos svetain÷je, į kurią 
galima patekti per vieną bendrą portalą, 
pateikiami veiklos pavyzdžiai pagal 
veiklos programas; pavyzdžiai tur÷tų būti 
teikiami plačiai vartojama oficialia 
Europos Sąjungos kalba, išskyrus tos 
valstyb÷s nar÷s oficialią kalbą arba kalbas; 

f) tam tikra bendros svetain÷s dalis turi būti 
skirta trumpai inovacijų ir ekologinių 
inovacijų veiklos santraukai; 

f) tam tikra bendros svetain÷s dalis turi būti 
skirta trumpai inovacijų ir ekologinių 
inovacijų veiklos santraukai; 

g) vienoje bendroje interneto svetain÷je 
arba veiklos programos svetain÷je, į kurią 
galima patekti per vieną bendrą portalą, 
atnaujinama informacija apie veiklos 
programų įgyvendinimą, taip pat 
pagrindinius pasiekimus.  

g) vienoje bendroje interneto svetain÷je 
arba veiklos programos svetain÷je, į kurią 
galima patekti per vieną bendrą portalą, 
atnaujinama informacija apie veiklos 
programų įgyvendinimą, taip pat 
pagrindinius pasiekimus.  

 h) nuo 2016 m. kiekvienų metų sausio 
31 d. skelbiama valstybių narių arba 
paramos gav÷jų pažeidimų atvejų ir 
taisomųjų veiksmų, įskaitant valstybių 
narių arba Komisijos parytas finansines 
pataisas, santrauka. 

3. Galimiems paramoms gav÷jams ir 
paramos gav÷jams skirtos informavimo 
priemon÷s 

3. Galimiems paramoms gav÷jams ir 
paramos gav÷jams skirtos informavimo 
priemon÷s 

3.1 Galimiems paramoms gav÷jams skirtos 
informavimo priemon÷s 

3.1 Galimiems paramos gav÷jams skirtos 
informavimo priemon÷s 

1. Valdymo institucija užtikrina, kad 
informacija apie veiklos programos tikslus 
ir EJRŽF finansavimo galimybes būtų 
plačiai paskleista galimiems paramos 
gav÷jams ir visoms suinteresuotosioms 
šalims. 

1. Valdymo institucija užtikrina, kad 
informacija apie veiklos programos tikslus 
ir EJRŽF finansavimo galimybes būtų 
plačiai paskleista galimiems paramos 
gav÷jams ir visoms suinteresuotosioms 
šalims. 

2. Valdymo institucija užtikrina, kad galimi 
paramos gav÷jai būtų informuojami bent 

2. Valdymo institucija užtikrina, kad galimi 
paramos gav÷jai būtų informuojami bent 
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apie: apie: 

a) tai, kokias tinkamumo finansuoti sąlygas 
reikia įvykdyti, kad būtų galima gauti 
paramą pagal veiklos programą; 

a) tai, kokias tinkamumo finansuoti sąlygas 
reikia įvykdyti, kad būtų galima gauti 
paramą pagal veiklos programą; 

b) paraiškų skirti finansavimą pri÷mimo 
sąlygas, nagrin÷jimo tvarką ir trukmę; 

b) paraiškų skirti finansavimą pri÷mimo 
sąlygas, nagrin÷jimo tvarką ir trukmę, taip 
pat veiklos priimtinumo trukm÷s kriterijų; 

 ba) galimas finansines pasekmes bendros 
žuvininkyst÷s politikos taisyklių pažeidimo 
atveju; 

c) remtinos veiklos atrankos kriterijus; c) remtinos veiklos atrankos kriterijus; 

d) tai, kas nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygiais gali suteikti informacijos apie 
veiklos programas; 

d) tai, kas nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygiais gali suteikti informacijos apie 
veiklos programas; 

e) tai, kad paraiškose tur÷tų būti siūloma 
veiklos mastui proporcinga ryšių veikla, 
skirta informuoti visuomenę apie veiklos 
tikslus ir apie ES paramą tai veiklai. 

e) tai, kad paraiškose tur÷tų būti siūloma 
veiklos mastui proporcinga ryšių veikla, 
skirta informuoti visuomenę apie veiklos 
tikslus ir apie ES paramą tai veiklai. 

3.2. Paramoms gav÷jams skirtos 
informavimo priemon÷s 

3.2. Paramoms gav÷jams skirtos 
informavimo priemon÷s 

Valdymo institucija paramos gav÷jus 
informuoja, kad pri÷mus finansavimą 
sutinkama, kad jie būtų įtraukti į veiklos 
sąrašą, kuris skelbiamas pagal 120 
straipsnio 2 dalį. 

Valdymo institucija paramos gav÷jus 
informuoja, kad pri÷mus finansavimą 
sutinkama, jog jie būtų įtraukti į veiklos 
sąrašą, kuris skelbiamas pagal 120 
straipsnio 2 dalį. 

Or. en 

 
 


