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6.3.2013 B7-2013/165 

Pakeitimas  165 
Ingeborg Gräßle ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-2013/0081 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų 
COM(2011) 0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
65 straipsnio 6 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Nukrypstant nuo 2 straipsnio i punkto, 

nacionalinį įnašą į reikalavimus 

atitinkančias viešąsias išlaidas galima 

pakeisti privačiais įnašais. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Pakeitimas  166 
Ingeborg Gräßle ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-2013/0081 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų  
COM(2011) 0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
67 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Paramos gav÷jų atlikti mok÷jimai 
patvirtinami sąskaitomis faktūromis ir 

mok÷jimą įrodančiais dokumentais. Kai 

tai neįmanoma, mok÷jimai patvirtinami 

lygiaverčiais įrodomąją vertę turinčiais 

dokumentais, išskyrus atvejus, kai parama 

teikiama Reglamento (ES) [CSF/2012] 57 
straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose 
nurodytais būdais. 

4. Išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
tiesiogin÷ negrąžintina parama teikiama 

Reglamento (ES) [CSF/2012] 57 

straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose 

nurodytais būdais. Kai tokia parama 

skiriama Reglamento (ES) [CSF/2012] 57 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu 
būdu, paramos gav÷jų atlikti mok÷jimai 

patvirtinami sąskaitomis faktūromis ir 

mok÷jimą įrodančiais dokumentais. Kai 

tai neįmanoma, mok÷jimai patvirtinami 

lygiaverčiais įrodomąją vertę turinčiais 

dokumentais. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Pakeitimas  167 
Ingeborg Gräßle ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-2013/0081 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų  
COM(2011) 0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
69 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad visas jų 
numatomas įgyvendinti kaimo pl÷tros 
priemones būtų galima tikrinti ir 
kontroliuoti. Tod÷l valdymo institucija ir 
kiekvienos kaimo pl÷tros programos 
mok÷jimo agentūra atlieka galimyb÷s 
tikrinti ir kontroliuoti priemones, kurias 
ketinama įtraukti į kaimo pl÷tros programą, 
ex ante vertinimą. Valdymo institucija ir 
mok÷jimo agentūra taip pat atlieka 
galimyb÷s tikrinti ir kontroliuoti priemones 
vertinimą kaimo pl÷tros programos 
įgyvendinimo metu. Vykdant ex ante 
vertinimą ir vertinimą įgyvendinimo 
laikotarpiu, atsižvelgiama į ankstesnio ir 
dabartinio programavimo laikotarpio 
tikrinimų rezultatus. Vertinimu nustačius, 
kad priemon÷s neatitinka galimyb÷s tikrinti 
ir kontroliuoti reikalavimų, vertintos 
priemon÷s atitinkamai koreguojamos. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad visas jų 
numatomas įgyvendinti kaimo pl÷tros 
priemones būtų galima tikrinti, kontroliuoti 
ir kad jos būtų parengtos taip, jog 
nesukeltų pernelyg didel÷s klaidų rizikos. 
Tod÷l valdymo institucija ir kiekvienos 
kaimo pl÷tros programos mok÷jimo 
agentūra atlieka galimyb÷s tikrinti, 
kontroliuoti ir įvertinti klaidų rizikos 
nustatymo priemones, kurias ketinama 
įtraukti į kaimo pl÷tros programą, ex ante 
vertinimą. Valdymo institucija ir mok÷jimo 
agentūra taip pat atlieka galimyb÷s tikrinti, 
kontroliuoti ir įvertinti klaidų rizikos 
nustatymo priemones, vertinimą kaimo 
pl÷tros programos įgyvendinimo metu. 
Vykdant ex ante vertinimą ir vertinimą 
įgyvendinimo laikotarpiu, atsižvelgiama į 
ankstesnio ir dabartinio programavimo 
laikotarpio tikrinimų rezultatus. 

 Vertinimu nustačius, kad priemon÷s 
neatitinka galimyb÷s tikrinti ir kontroliuoti 
reikalavimų ir kad jos sukelia pernelyg 
didelę klaidų riziką, šios priemon÷s 
atitinkamai koreguojamos. 

Or. en 

 


