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Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija renka informaciją apie 
visas subsidijas, gautas pagal [BŽŪP 
pirmąjį ir antrąjį ramstį], ir apskaičiuoja 
bendrą sumą, kurią fizinis asmuo gauna 
tiesiogiai per tiesiogines išmokas arba 
netiesiogiai kaip juridinių asmenų, kurie 
yra BŽŪP išmokų (tiesioginių išmokų ir 
kaimo plėtros išmokų) gavėjai, tikrasis 
savininkas. Komisija tikruoju laiku stebi 
ir sustabdo mokėjimus, viršijančius 
bendrą sumą, kurią sudaro:
a) 500 000 EUR, skiriamų pagal pirmąjį 
ramstį tiesioginėms išmokoms;
b) 1 000 000 EUR, skiriamų investicijoms 
pagal antrąjį ramstį; jei viršutinė riba 
viršijama, apie tai pranešama Komisijai. 
Komisija kiekvienu konkrečiu atveju 
vertina, ar tinkamai pagrįstais atvejais 
galima taikyti išimtį. Komisija parengia 
aiškiai apibrėžtus ir objektyvius kriterijus, 
kurie nedelsiant paskelbiami kaip gairės 
valstybių narių institucijoms.
Šios viršutinės ribos neturėtų būti 
taikomos mokėjimams, skirtiems 
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projektams, kurie naudingi plačiajai 
visuomenei ir kuriuos įgyvendina 
regioninės ir vietos valdžios institucijos, 
savivaldybės ar miestai.
Komisija, pritaikydama ir išplėsdama 
ARACHNE sistemą arba kitas tinkamas 
IT priemones, sukuria tikralaikės 
informacijos ir stebėsenos sistemą. 
Valstybės narės, norėdamos gauti lėšų 
pagal šį reglamentą, įpareigojamos 
tikruoju laiku įvesti į šią sistemą visus 
atitinkamus duomenis (pvz., susijusius su 
projektu, mokėjimais, juridiniu asmeniu, 
fiziniu asmeniu, tikraisiais savininkais ir 
t. t.). Komisija naudoja šią tikralaikės 
informacijos ir stebėsenos sistemą, kad 
galėtų tiksliai apžvelgti, kaip paskirstomos 
ES lėšos ir ar jos skiriamos teisingai, ir 
turėtų galimybę atsekti paskirstytus 
finansinius išteklius bei apskaičiuoti 
bendrą jų sumą.
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