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17.10.2013 A7-0282/609 

Pakeitimas  609 
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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
95 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(95) siekiant padidinti informacijos apie 
finansavimo galimybes ir projekto paramos 
gav÷jus prieinamumą ir skaidrumą, 
kiekvienoje valstyb÷je nar÷je reikia sukurti 
vieną interneto svetainę arba svetainių 
portalą, kuriame būtų teikiama informacija 
apie veiklos programą, įskaitant remiamų 
kiekvienos veiklos programos veiksmų 
sąrašus. Ši informacija plačiajai 
visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių 
mok÷tojams, tur÷tų suteikti pagrįstą, 
apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip 
EJRŽF sistemoje yra panaudojamas 
Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, 
atitinkamų duomenų paskelbimu tur÷tų 
būti viešinamos galimyb÷s teikti paraiškas 
Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau 
atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų 
apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke 
sujungtose bylose, negalima reikalauti 
fizinių asmenų vardų paskelbimo; 

(95) siekiant padidinti informacijos apie 
finansavimo galimybes ir projekto paramos 
gav÷jus prieinamumą ir skaidrumą, 
kiekvienoje valstyb÷je nar÷je reikia sukurti 
vieną interneto svetainę arba svetainių 
portalą, kuriame būtų teikiama informacija 
apie veiklos programą, įskaitant remiamų 
kiekvienos veiklos programos veiksmų 
sąrašus. Ši informacija plačiajai 
visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių 
mok÷tojams, tur÷tų suteikti pagrįstą, 
apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip 
EJRŽF sistemoje yra panaudojamas 
Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, 
atitinkamų duomenų paskelbimu tur÷tų 
būti viešinamos galimyb÷s teikti paraiškas 
Sąjungos finansavimui gauti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu būtų užtikrinamas didžiausias Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondo 
finansinis skaidrumas. Juo politika būtų suderinama su neseniai sutartomis bendros žem÷s 
ūkio politikos skaidrumo nuostatomis, kurios vienodai taikomos fiziniams ir juridiniams 
asmenims. D÷l šių nuostatų buvo susitarta po viešų konsultacijų atsižvelgiant į Teismo 
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sprendimą Shecke byloje. 
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17.10.2013 A7-0282/610 

Pakeitimas  610 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

12 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a straipsnis 

 Mok÷jimų sustabdymas 

 Tais atvejais, kai atliekamas tyrimas d÷l 
ūkio subjekto padaryto pažeidimo, 
nurodyto 12 straipsnio 1 dalyje, visi 
EJRŽF mok÷jimai atitinkamam ūkio 
subjektui sustabdomi. Jei būtų nustatyta, 
kad ūkio subjektas padar÷ pažeidimą 
pagal 12 straipsnio 1 dalį, atitinkamo ūkio 
subjekto paraiška laikoma nepriimtina. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Pakeitimas  611 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

15 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 2014–2020 m. EJRŽF įsipareigojimams, 
susijusiems su pasidalijamuoju valdymu, 
skiriami ištekliai – 5 520 000 000 EUR 
dabartin÷mis kainomis, atsižvelgiant į 
II priede nustatytą išskaidymą pagal metus.  

1. 2014–2020 m. EJRŽF įsipareigojimams, 
susijusiems su pasidalijamuoju valdymu, 
skiriami ištekliai – 5 520 000 000 EUR 
dabartin÷mis kainomis, atsižvelgiant į 
II priede nustatytą išskaidymą pagal metus.  

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 
4 535 000 000 EUR skiriama tvariam 
žuvininkyst÷s, akvakultūros ir 
žuvininkyst÷s rajonų vystymui pagal 
V antraštin÷s dalies I, II ir III skyrius.  

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių daugiausia 
71,86 % skiriama tvariam žvejybos, 
akvakultūros ir žuvininkyst÷s rajonų 
vystymui pagal V antraštin÷s dalies I, II ir 
III skyrius.  

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 
477 000 000 EUR skiriama 78 straipsnyje 
nurodytoms kontrol÷s ir reikalavimų 
laikymosi užtikrinimo priemon÷ms.  

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 
12,5 % skiriama 78 straipsnyje nurodytoms 
kontrol÷s ir reikalavimų laikymosi 
užtikrinimo priemon÷ms.  

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 
358 000 000 EUR skiriama 79 straipsnyje 
nurodytoms duomenų rinkimo 
priemon÷ms.  

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 
12,97 % skiriama 79 straipsnyje 
nurodytoms duomenų rinkimo 
priemon÷ms.  

5. Atokiausių regionų kompensacijoms 
pagal V antraštin÷s dalies V skyrių 
skiriami ištekliai per metus neturi viršyti:  

5. Atokiausių regionų kompensacijoms 
pagal V antraštin÷s dalies V skyrių 
skiriami ištekliai per metus neturi viršyti:  

– Azorų saloms ir Madeirai – 
4 300 000 EUR;  

– Azorų saloms ir Madeirai – 
4 300 000 EUR;  

– Kanarų saloms – 5 800 000 EUR;  – Kanarų saloms – 5 800 000 EUR;  

– Prancūzijos Gvianai ir Reunjonui – 
4 900 000 EUR.  

– Prancūzijos Gvianai ir Reunjonui – 
4 900 000 EUR.  

6. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 6. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 
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45 000 000 EUR skiriama 72 straipsnyje 
nurodytai paramai sand÷liavimui teikti 
2014–2018 m.  

45 000 000 EUR skiriama 72 straipsnyje 
nurodytai paramai sand÷liavimui teikti 
2014–2018 m.  

Or. en 

Pagrindimas 

Šiais pakeitimai padidinamos sumos, kurios gali būti panaudotos kontrolei ir vykdymo 
užtikrinimui bei duomenų rinkimui, kaip praš÷ keletas regioninių patariamųjų tarybų. Taip 
pat numatomos procentin÷s dalys, nes sužinojus bendrą EJRŽF skirtą biudžetą bus galima 
įrašyti galutinius skaičius. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Pakeitimas  612 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

35 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant [Reglamento d÷l 
bendros žuvininkyst÷s politikos] 17 ir 
21 straipsniuose nustatytas apsaugos 
priemones. 

b) suinteresuotųjų šalių , įskaitant 
daugiašalius bendro valdymo komitetus, 
dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant 
[Reglamento d÷l bendros žuvininkyst÷s 
politikos] 17 ir 21 straipsniuose nustatytas 
apsaugos priemones. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Pakeitimas  613 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

38 straipsnio 1 dalies d punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) NATURA 2000 teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir steb÷jimą pagal 1992 m. 
geguž÷s 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB d÷l natūralių buveinių ir 
laukin÷s faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir Europos 
Parlamento direktyvą 2009/147/EB d÷l 
laukinių paukščių apsaugos, atsižvelgiant į 
prioritetinių veiksmų programas, nustatytas 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB; 

d) žuvies išteklių atkūrimo vietovių, kaip 
nustatyta [Reglamente d÷l bendros 
žuvininkyst÷s politikos], apsaugotų 
jūrinių vietovių atsižvelgiant į vietos 
apsaugos priemonių įgyvendinimą, kuris 
nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 
dalyje ir NATURA 2000 teritorijų 
valdymą, atkūrimą ir steb÷jimą pagal 
1992 m. geguž÷s 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB d÷l natūralių buveinių ir 
laukin÷s faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir Europos 
Parlamento direktyvą 2009/147/EB d÷l 
laukinių paukščių apsaugos, atsižvelgiant į 
prioritetinių veiksmų programas, nustatytas 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Pakeitimas  614 

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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 priedo 1 punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– paramos gav÷jo pavadinimas (tik 
juridiniai asmenys; fiziniai asmenys 
nenurodomi); 

– paramos gav÷jo pavadinimas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikalaujant atskirti fizinius asmenis nuo juridinių asmenų skelbiant paramos gav÷jus 
mok÷jimo agentūroms užkraunama administracin÷ našta. Reikalavimas d÷l didžiausio 
skaidrumo yra mažiau biurokratinis nei reikalavimas d÷l dalinio skaidrumo. 

 
 
 


