
 

AM\929558LT.doc  PE503.602v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

6.3.2013 B7-0081/180 

Pakeitimas  180 
Alyn Smith 
Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
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 – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
42 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Vietos veiklos grup÷ms taip pat 
priskiriamos jau veikiančios LEADER 
grup÷s, sudarytos pagal iniciatyvas 
LEADER II1 ir LEADER +2 arba Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
(EŽŪFKP)3 nuostatas, jeigu jos tenkina 
visas reglamento d÷l bendro žem÷s ūkio 
rinkų organizavimo (Bendrojo 
reglamento) 28, 29 ir 30 straipsniuose 
išd÷stytas sąlygas. 

 ______________ 

 1 Komisijos pranešimas valstyb÷ms 
nar÷ms, nustatantis bendrų arba 
integruotų veiklos programų, d÷l kurių 
valstyb÷s nar÷s kviečiamos teikti prašymą 
paramai pagal Bendrijos iniciatyvą kaimo 
pl÷tros srityje (Leader II), gaires (OL C 
180, 1994 7 1, p. 48). 

 2 2000 m. balandžio 14 d. Komisijos 
pranešimas valstyb÷ms nar÷ms, 
nustatantis Bendrijos iniciatyvos kaimo 
pl÷tros srityje (Leader+) gaires (OL C 
139, 2000 5 18, p. 5). Pranešimas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Komisijos komunikatu, iš dalies 
keičiančiu 2000 m. balandžio 14 d. 
Komisijos pranešimą valstyb÷ms nar÷ms, 
kuriuo nustatomos Bendrijos kaimo 
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pl÷tros iniciatyvos (Leader +) gair÷s (OL 
C 294, 2003 1 24, p. 11). 

 3 2005 m. rugs÷jo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 d÷l 
Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Pakeitimas  181 
Alyn Smith 
Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
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 – 2011/0282(COD) 
(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 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. L÷šos, išleistos PVM, atitinka 
reikalavimus išlaidoms, jeigu jų negalima 
susigrąžinti pagal nacionalinius PVM 
teis÷s aktus. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Pakeitimas  182 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
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 – 2011/0282(COD) 
(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 7 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a. Ne mažiau kaip 25 proc. viso kaimo 
pl÷tros programai skiriamo EŽŪFKP 
įnašo skiriama priemon÷ms pagal 18 
straipsnio 1 dalies d punktą, 22, 29, 30, 
31, 32 ir 35 straipsnius. 

Or. en 

Pagrindimas 

Praneš÷jo pasiūlyto kompromisinio pakeitimo projekto 65 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
priemon÷s taikymo sritis tur÷tų būti išpl÷sta ir apimti priemones, kurios daro teigiamą poveikį 
švelninant klimato kaitą ir prisitaikant prie jos, žem÷s valdymo priemones, visų pirma 
išmokas remiant investicijas, kurios prisideda prie šių tikslų, išmokas vietov÷ms, kuriose 
esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, miškininkyst÷s priemon÷ms ir išmokas pagal 
programą „Natura 2000“, taip pat išmokas, susijusias su Vandens pagrindų direktyva. Tai 
ypač svarbu atsižvelgiant į derybų d÷l daugiamet÷s finansin÷s programos rezultatus ir 
sumažintas l÷šų, skirtų BŽŪP antram ramsčiui, viršutines ribas. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Pakeitimas  183 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
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 – 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
70 straipsnio -1 dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Paramos gav÷jai, įskaitant vietos 
veiklos grupes, gali prašyti, kad būtų 
atliktas išankstinis mok÷jimas, kuris 
sudarytų iki 50 % viešosios pagalbos, jei 
tokia galimyb÷ numatyta kaimo pl÷tros 
programoje.  

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal kaimo pl÷tros programą galima įgyvendinti su investicijomis susijusią ir nesusijusią 
veiklą (mokymai, konsultavimo paslaugos, informavimo ir skatinimo veiksmai, 
bendradarbiavimas), taigi būtų nepateisinama reglamento projekte leisti išankstinius 
mok÷jimus tik su investicijomis susijusiai pagalbai ir d÷l to būtų nevienodai elgiamasi su 
paramos gav÷jais pagal kaimo pl÷tros programą.  Siekiant kuo skaidriau reglamentuoti 
išankstinius mok÷jimus siūlome visas su šiuo klausimu susijusias priemones numatyti 70 
straipsnyje.  

 
 


