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17.10.2013 A7-0282/577 

Grozījums Nr.  577 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

102. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Papildus [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 134. pantam 
Komisija ar īstenošanas aktu var pilnībā 
vai daĜēji apturēt visus darbības 
programmai paredzētos starpposma 
maksājumus, ja 

1. Papildus [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 134. pantam 
Komisija ar īstenošanas aktu var pilnībā 
vai daĜēji apturēt visus darbības 
programmai paredzētos starpposma 
maksājumus, ja: 

 (a) darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmā ir būtisks trūkums, kura 
novēršanai nav veikti korektīvi pasākumi; 

 (b) apstiprinātā izdevumu deklarācijā 
iekĜautie izdevumi ir saistīti ar smagu 
pārkāpumu vai citu noteikumu 
neievērošanas gadījumu, kas nav 
novērsts; 

 (c) dalībvalsts nav veikusi vajadzīgos 
pasākumus, lai uzlabotu situāciju, un 
tāpēc ir piemērota pārtraukšana saskaĦā 
ar 118. pantu; 

 (d) ir būtiski trūkumi saistībā ar 
uzraudzības sistēmas kvalitāti un 
ticamību; 

Komisija ar īstenošanas aktu ir pieĦēmusi (e) Komisija ar īstenošanas aktu ir 
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lēmumu, ar ko atzīst, ka dalībvalsts nav 
izpildījusi savus pienākumus saskaĦā ar 
kopējo zivsaimniecības politiku. Šāda 
neatbilstība var ietekmēt izdevumus, kas 
iekĜauti apstiprinātā izdevumu deklarācijā, 
saistībā ar kuru pieprasīts starpposma 
maksājums. 

pieĦēmusi lēmumu, ar ko atzīst, ka 
dalībvalsts nav izpildījusi savus 
pienākumus saskaĦā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku. Šāda neatbilstība 
var ietekmēt izdevumus, kas iekĜauti 
apstiprinātā izdevumu deklarācijā, saistībā 
ar kuru pieprasīts starpposma maksājums; 

 (f) ir izpildīti [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 17. panta 
5. punktā un 20. panta 3. punktā minētie 
nosacījumi. 

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieĦemti saskaĦā ar 128. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru, var noteikt 
sīki izstrādātus noteikumus par 
maksājumiem , kurus var apturēt. Šo 
maksājumu summas ir proporcionālas 
dalībvalsts pieĜautās neatbilstības būtībai 
un nozīmīgumam. 

2. Komisija ar īstenošanas aktu var 
nolemt pilnībā vai daĜēji apturēt 
starpposma maksājumus pēc tam, kad tā 
ir devusi dalībvalstij iespēju divu mēnešu 
laikā iesniegt savus apsvērumus. Komisija 
ar īstenošanas aktiem, kas pieĦemti 
saskaĦā ar 151. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru, var noteikt sīki 
izstrādātus noteikumus par maksājumu 
daĜu, kuru var apturēt. Minētās summas ir 
proporcionālas dalībvalsts pieĜautā 
trūkuma, pārkāpuma vai neatbilstības 
būtībai un nozīmīgumam. 

 2.a Komisija ar īstenošanas aktu nolemj 
izbeigt starpposma maksājumu pilnīgu vai 
daĜēju apturēšanu, ja attiecīgā dalībvalsts 
ir veikusi vajadzīgos pasākumus, kas Ĝauj 
atcelt apturēšanu. Ja dalībvalsts neveic 
šādus pasākumus, Komisija ar 
īstenošanas aktu var pieĦemt lēmumu par 
finanšu korekciju piemērošanu, pilnībā 
vai daĜēji atceĜot Savienības ieguldījumu 
darbības programmā saskaĦā ar 128. un 
129. pantu. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/578 

Grozījums Nr.  578 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

103.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 103.a pants 

 Komisijas veiktas kontroles uz vietas 

 1. Neskarot kontroles, ko dalībvalstis 
veikušas saskaĦā ar valsts 
normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem vai Līguma 287. pantu, un 
jebkuru pārbaudi, kas organizēta 
saskaĦā ar Līguma 322. pantu, 
Komisija var organizēt kontroles uz 
vietas dalībvalstīs, ar mērėi pārbaudīt jo 
īpaši to: 

 (a) vai administratīvā prakse atbilst 
Savienības noteikumiem; 

 (b) vai pastāv vajadzīgie apliecinošie 
dokumenti un vai tie atbilst EJZF 
finansētajām darbībām; 

 (c) ar kādiem nosacījumiem ir veiktas 
un pārbaudītas EJZF finansētās 
darbības. 

 2. Personām, ko Komisija deleăējusi 
veikt kontroles uz vietas, vai Komisijas 
pārstāvjiem, kas darbojas saskaĦā ar 
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viĦiem piešėirtām pilnvarām, ir 
pieejami grāmatvedības un visi citi 
dokumenti, tostarp dokumenti un 
metadati, kas izstrādāti vai saĦemti un 
ierakstīti elektroniskos datu nesējos un 
attiecas uz EJZF finansētiem 
izdevumiem. 

 4. Par kontroli uz vietas Komisija laikus 
informē attiecīgo dalībvalsti vai 
dalībvalsti, kuras teritorijā kontrole 
notiks. Šādās kontrolēs var piedalīties 
attiecīgās dalībvalsts pārstāvji. 

 5. Pēc Komisijas pieprasījuma un ar 
attiecīgās dalībvalsts piekrišanu minētās 
dalībvalsts kompetentās iestādes veic 
papildu kontroles vai izmeklēšanas 
attiecībā uz darbībām, uz ko attiecas šī 
regula. Šajās kontrolēs var piedalīties 
Komisijas pārstāvji vai Komisijas 
deleăētās personas. 

 6. Lai uzlabotu kontroles, Komisija ar 
attiecīgo dalībvalstu piekrišanu var lūgt 
minēto dalībvalstu iestāžu palīdzību 
konkrētu kontroĜu vai izmeklēšanu 
veikšanā. 

 7. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas 
pieĦemti saskaĦā ar 151. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru, var paredzēt noteikumus, 
kas saistīti ar procedūrām, kuras 
jāievēro, veicot 5. un 6. punktā minētās 
papildu kontroles. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Grozījums Nr.  579 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

104. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

104. pants 104. pants 

PiekĜuve informācijai PiekĜuve informācijai 

 1. Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu 
visu informāciju, kas vajadzīga raitai 
EJZF darbībai, un veic visus piemērotos 
pasākumus, lai atvieglotu kontroles, kuras 
Komisija uzskata par piemērotām saistībā 
ar Savienības finansējuma pārvaldību, 
ieskaitot kontroles uz vietas. 

Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma 
nosūta Komisijai normatīvos un 
administratīvos aktus, ko tās pieĦēmušas, 
lai īstenotu Savienības tiesību aktus, kas 
saistīti ar kopējo zivsaimniecības politiku, 
ja šie akti rada finansiālu ietekmi uz EJZF. 

2. Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma 
nosūta Komisijai normatīvos un 
administratīvos aktus, ko tās pieĦēmušas, 
lai īstenotu Savienības tiesību aktus, kas 
saistīti ar kopējo zivsaimniecības politiku, 
ja šie akti rada finansiālu ietekmi uz EJZF. 

 3. Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu 
visu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem un iespējamas krāpšanas 
gadījumiem, un par pasākumiem, kas 
veikti, lai atgūtu šo pārkāpumu un 
krāpšanas rezultātā nepamatoti veiktos 
maksājumus atbilstīgi 116. pantam. 
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Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/580 

Grozījums Nr.  580 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

107. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

107. pants 107. pants 

Procedūra Procedure 

 1. Pirms Komisija ar īstenošanas aktiem 
pieĦem lēmumu par finanšu korekciju, tā 
uzsāk procedūru, informējot attiecīgo 
dalībvalsti par saviem provizoriskajiem 
secinājumiem un pieprasot, lai dalībvalsts 
divu mēnešu laikā iesniedz savas 
piezīmes. 

Papildus [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 137. panta 
2. punktam ja Komisija ierosina finanšu 
korekciju, kas minēta 106. panta 
2. punktā, dalībvalstij pēc attiecīgo 
dokumentu pārbaudes dod iespēju pierādīt, 
ka KZP noteikumu neievērošanas 
gadījuma un tā saistības ar izdevumiem 
faktiskais apmērs ir mazāks par Komisijas 
novērtēto. 

2. Ja Komisija ierosina finanšu korekciju, 
pamatojoties uz ekstrapolāciju vai vienoto 
likmi, dalībvalstij pēc attiecīgo dokumentu 
pārbaudes dod iespēju pierādīt, ka 
pārkāpuma vai cita noteikumu 
neievērošanas gadījuma, ieskaitot KZP 
noteikumu neievērošanu, faktiskais 
apmērs ir mazāks par Komisijas novērtēto. 
Vienojoties ar Komisiju, dalībvalsts var 
ierobežot šīs pārbaudes tvērumu, lai tas 
attiektos tikai uz attiecīgo dokumentu 
atbilstošu procentuālo daĜu vai izlasi. Šai 
pārbaudei paredzētais laiks nav ilgāks par 
diviem mēnešiem pēc 1. punktā minētā 
divu mēnešu perioda, izĦemot pienācīgi 
pamatotus gadījumus. 
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 3. Komisija Ħem vērā jebkurus 
pierādījumus, ko dalībvalsts iesniegusi 
1. un 2. punktā minētajā termiĦā. 

 4. Ja dalībvalsts nepiekrīt Komisijas 
provizoriskajiem secinājumiem, Komisija 
uzaicina dalībvalsti uz noklausīšanos, lai 
nodrošinātu to, ka Komisijas 
secinājumiem par finanšu korekcijas 
piemērošanu ir pieejama visa vajadzīgā 
informācija un apsvērumi. 

 5. Lai piemērotu finanšu korekcijas, 
Komisija ar īstenošanas aktiem pieĦem 
lēmumu sešu mēnešu laikā no 
noklausīšanās dienas vai pēc 
papildinformācijas saĦemšanas, ja 
dalībvalsts pēc noklausīšanās piekrīt 
sniegt šādu papildinformāciju. Komisija 
Ħem vērā visu procedūras gaitā iesniegto 
informāciju un apsvērumus. Ja 
noklausīšanās nenotiek, sešu mēnešu 
termiĦš sākas divus mēnešus pēc 
Komisijas sūtītās noklausīšanās ielūguma 
vēstules datuma. 

 6. Ja Komisija vai Revīzijas palāta 
konstatē pārkāpumus, kas ietekmē 
Komisijai nosūtītos gada pārskatus, ar 
izrietošo finanšu korekciju samazina 
darbības programmai piešėirto EJZF 
atbalstu. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Grozījums Nr.  581 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

120. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vadošā iestāde saskaĦā ar 99. panta 
1. punkta b) apakšpunktu atbild par: 

1. Vadošā iestāde saskaĦā ar 99. panta 
1. punkta b)–d) apakšpunktu atbild par: 

(a) tādas vienotas tīmekĜa vietnes vai 
vienota tīmekĜa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
dalībvalstī īstenoto darbības programmu un 
nodrošina tai piekĜuvi; 

(a) tādas vienotas tīmekĜa vietnes vai 
vienota tīmekĜa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
dalībvalstī īstenoto darbības programmu un 
nodrošina tai piekĜuvi; 

(b) to, lai potenciālie saĦēmēji tiktu 
informēti par darbības programmas 
nodrošinātajām finansējuma iespējām; 

(b) to, lai potenciālie saĦēmēji tiktu 
informēti par darbības programmas 
nodrošinātajām finansējuma iespējām un 
par pienākumu ievērot kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumus; 

(c) Savienības pilsoĦu informēšanu par 
EJZF nozīmi un sasniegumiem, organizējot 
informēšanas un saziĦas pasākumus par 
partnerības līgumu, darbības programmu 
un darbību rezultātiem un ietekmi. 

(c) Savienības pilsoĦu informēšanu par 
EJZF nozīmi un sasniegumiem, organizējot 
informēšanas un saziĦas pasākumus par 
partnerības līgumu, darbības programmu 
un darbību rezultātiem un ietekmi; 

 (d) to, lai tiktu publiskots pārskats par 
pasākumiem, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu atbilstību KZP noteikumiem, 
iekĜaujot tajā gadījumus, kad dalībvalstis 
vai saĦēmēji nav nodrošinājuši atbilstību, 
kā arī pasākumus situācijas uzlabošanai, 
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piemēram, veiktās finanšu korekcijas. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Grozījums Nr.  582 

Nils Torvalds 

ALDE grupas vārdā 
Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

IV pielikums – 2. un 3.  punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Informācijas un publicitātes pasākumi 
sabiedrībai 

2. Informācijas un publicitātes pasākumi 
sabiedrībai 

2.1. Dalībvalstu pienākumi 2.1. Dalībvalstu pienākumi 

1. Dalībvalsts nodrošina to, lai informācijas 
un publicitātes pasākumi tiktu pēc iespējas 
plašāk atspoguĜoti plašsaziĦas līdzekĜos, 
izmantojot dažādus saziĦas veidus un 
metodes atbilstošajā līmenī. 

1. Dalībvalsts nodrošina to, lai informācijas 
un publicitātes pasākumi tiktu pēc iespējas 
plašāk atspoguĜoti plašsaziĦas līdzekĜos, 
izmantojot dažādus saziĦas veidus un 
metodes atbilstošajā līmenī. 

2. Dalībvalsts ir atbildīga par vismaz šādu 
informācijas un publicitātes pasākumu 
organizēšanu: 

2. Dalībvalsts ir atbildīga par vismaz šādu 
informācijas un publicitātes pasākumu 
organizēšanu: 
 

(a) plašs informācijas pasākums, kurā 
reklamē darbības programmas sākšanu; 

(a) plašs informācijas pasākums, kurā 
reklamē darbības programmas sākšanu; 

(b) vismaz divas reizes plānošanas 
periodā — plašs informācijas pasākums, 
kurā popularizē finansējuma iespējas un 
īstenotās stratēăijas un dara zināmus 
darbības programmas sasniegumus;  

(b) vismaz divas reizes plānošanas 
periodā — plašs informācijas pasākums, 
kurā popularizē finansējuma iespējas un 
īstenotās stratēăijas un dara zināmus 
darbības programmas sasniegumus;  

(c) Eiropas Savienības karoga izkāršana pie 
katras vadošās iestādes ēkas fasādes vai 
telpās sabiedrībai redzamā vietā; 

(c) Eiropas Savienības karoga izkāršana pie 
katras vadošās iestādes ēkas fasādes vai 
telpās sabiedrībai redzamā vietā; 
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(d) darbību saraksta elektroniska 
publicēšana saskaĦā ar 1. punktu; 

(d) darbību saraksta elektroniska 
publicēšana saskaĦā ar 1. punktu; 

(e) darbību piemēru izklāsts pa darbības 
programmām vienotajā tīmekĜa vietnē vai 
darbības programmas tīmekĜa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekĜa 
portālu; piemēriem jābūt izklāstītiem plaši 
lietotā Eiropas Savienības valodā, kas nav 
attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda vai 
valodas; 

(e) darbību piemēru izklāsts pa darbības 
programmām vienotajā tīmekĜa vietnē vai 
darbības programmas tīmekĜa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekĜa 
portālu; piemēriem jābūt izklāstītiem plaši 
lietotā Eiropas Savienības valodā, kas nav 
attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda vai 
valodas; 

(f) vienotās tīmekĜa vietnes īpaša iedaĜa, 
kas atvēlēta īsam kopsavilkumam par 
inovācijas un ekoinovācijas darbībām; 

(f) vienotās tīmekĜa vietnes īpaša iedaĜa, 
kas atvēlēta īsam kopsavilkumam par 
inovācijas un ekoinovācijas darbībām; 

(g) ar darbības programmu saistītās 
informācijas atjaunināšana, atjauninot arī 
informāciju par tās galvenajiem 
sasniegumiem, vienotajā tīmekĜa vietnē vai 
darbības programmas tīmekĜa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekĜa 
portālu.  

(g) ar darbības programmu saistītās 
informācijas atjaunināšana, atjauninot arī 
informāciju par tās galvenajiem 
sasniegumiem, vienotajā tīmekĜa vietnē vai 
darbības programmas tīmekĜa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekĜa 
portālu;  

 (h) sākot no 2016. gada, katru gadu līdz 
31. janvārim tiek publicēts pārskats par 
gadījumiem, kad dalībvalstis un saĦēmēji 
nav nodrošinājuši atbilstību, pārskatā 
iekĜaujot arī pasākumus situācijas 
uzlabošanai, tostarp dalībvalstu vai 
Komisijas veiktās finanšu korekcijas. 

3. Potenciālo un faktisko saĦēmēju 
informēšanas pasākumi 

3. Potenciālo un faktisko saĦēmēju 
informēšanas pasākumi 

3.1. Potenciālo saĦēmēju informēšanas 
pasākumi 

3.1. Potenciālo saĦēmēju informēšanas 
pasākumi 

1. Vadošā iestāde nodrošina to, lai darbības 
programmas mērėi un finansējuma 
iespējas, ko piedāvā EJZF, tiktu plaši darīti 
zināmi potenciālajiem saĦēmējiem un 
visām ieinteresētajām personām. 

1. Vadošā iestāde nodrošina to, lai darbības 
programmas mērėi un finansējuma 
iespējas, ko piedāvā EJZF, tiktu plaši darīti 
zināmi potenciālajiem saĦēmējiem un 
visām ieinteresētajām personām. 

2. Vadošā iestāde nodrošina to, lai 
potenciālie saĦēmēji būtu informēti vismaz 
par: 

2. Vadošā iestāde nodrošina to, lai 
potenciālie saĦēmēji būtu informēti vismaz 
par: 

(a) izdevumu atbilstības nosacījumiem, kas (a) izdevumu atbilstības nosacījumiem, kas 
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jāizpilda, lai varētu saĦemt atbalstu 
saskaĦā ar darbības programmu; 

jāizpilda, lai varētu saĦemt atbalstu 
saskaĦā ar darbības programmu; 

(b) aprakstu par pieteikumu pieĦemamības 
nosacījumiem, finansējuma saĦemšanas 
pieteikumu pārbaudes procedūrām un 
attiecīgajiem termiĦiem; 

(b) aprakstu par pieteikumu pieĦemamības 
nosacījumiem, finansējuma saĦemšanas 
pieteikumu pārbaudes procedūrām un 
attiecīgajiem termiĦiem, kā arī darbības 
pieĦemamības kritēriju termiĦu; 

 (ba) iespējamās finanšu sekas, ja nav 
nodrošināta atbilstība kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem; 

(c) atbalstāmo darbību atlases kritērijiem; (c) atbalstāmo darbību atlases kritērijiem; 

(d) kontaktpersonām valsts, reăionālā vai 
vietējā līmenī, kuras var sniegt informāciju 
par darbības programmām; 

(d) kontaktpersonām valsts, reăionālā vai 
vietējā līmenī, kuras var sniegt informāciju 
par darbības programmām; 

(e) to, ka pieteikumos ir jāsniedz 
priekšlikumi par saziĦas pasākumiem, kas 
ir samērīgi ar darbības apjomu un ir 
paredzēti, lai informētu sabiedrību par 
darbības mērėiem un ES atbalstu darbībai. 

(e) to, ka pieteikumos ir jāsniedz 
priekšlikumi par saziĦas pasākumiem, kas 
ir samērīgi ar darbības apjomu un ir 
paredzēti, lai informētu sabiedrību par 
darbības mērėiem un ES atbalstu darbībai. 
 

3.2. SaĦēmēju informēšanas pasākumi 3.2. SaĦēmēju informēšanas pasākumi 

Vadošā iestāde informē saĦēmējus par to, 
ka finansējuma pieĦemšana nozīmē 
piekrišanu to iekĜaušanai darbību sarakstā, 
ko publicē saskaĦā ar 120. panta 2. punktu. 
 

Vadošā iestāde informē saĦēmējus par to, 
ka finansējuma pieĦemšana nozīmē 
piekrišanu to iekĜaušanai darbību sarakstā, 
ko publicē saskaĦā ar 120. panta 2. punktu. 

Or. en 

 
 

 


