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6.3.2013 B7-2013/165 

Изменение  165 

Ingeborg Gräßle и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 65 – параграф 6 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6 a. Чрез дерогация от член 2 i) 

националните вноски за допустимите 

публични разходи могат да се заменят 

от частни вноски. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Изменение  166 

Ingeborg Gräßle и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 67 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Плащанията от бенефициери се 

подкрепят с фактури и документи, 

които доказват извършването на 

плащане. Когато това не е възможно, 

плащанията се подкрепят с 

документи с еквивалентна 

доказателствена стойност, с 

изключение на формите на 

подпомагане по член 57, параграф 1, 

букви б) в) и г) от Регламент (ЕС) 

[CSF/2012]. 

4. Освен в надлежно обосновани 

случаи, безвъзмездната пряка помощ е 

във формите, предвидени в член 57, 

параграф 1, букви б), в) и г) от 

Регламент (ЕС) № [ОСР/2012]. Когато 

тази помощ се предоставя във 

формите на подпомагане по член 57, 

параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 

[CSF/2012], плащанията от 

бенефициери се подкрепят с фактури 

и документи, които доказват 

извършването на плащане. Когато 

това не е възможно, плащанията се 

подкрепят с документи с 

еквивалентна доказателствена 

стойност. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Изменение  167 

Ingeborg Gräßle и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 69 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

всички мерки за развитие на селските 

райони, които те възнамеряват да 

прилагат, са доказуеми и позволяват 

извършване на контрол. За тази цел 

управляващият орган и разплащателната 

агенция на всяка програма за развитие 

на селските райони дават предварителна 

оценка на възможността за доказуемост 

и контролиране на мерките, които ще 

бъдат включени в програмата за 

развитие на селските райони. 

Управляващият орган и 

разплащателната агенция също така 

извършват оценка на възможността за 

доказуемост и контролиране на мерките 

по време на изпълнението на 

програмата за развитие на селските 

райони. В предварителната оценка и 

оценката по време на периода на 

изпълнение се вземат предвид 

резултатите от контрола през 

предходния и текущия програмен 

период. Ако в оценката бъде заключено, 

че не са спазени изискванията за 

доказуемост и възможност за 

контролиране, въпросните мерки се 

коригират по съответния начин. 

1. Държавите членки гарантират, че 

всички мерки за развитие на селските 

райони, които те възнамеряват да 

прилагат, са доказуеми, позволяват 

извършване на контрол и са 

разработени по такъв начин, че да не 

водят до излишен риск от грешки. За 

тази цел управляващият орган и 

разплащателната агенция на всяка 

програма за развитие на селските 

райони дават предварителна оценка на 

възможността за доказуемост, 

контролиране и риск от грешки на 

мерките, които ще бъдат включени в 

програмата за развитие на селските 

райони. Управляващият орган и 

разплащателната агенция също така 

извършват оценка на възможността за 

доказуемост, контролиране и риск от 

грешки на мерките по време на 

изпълнението на програмата за развитие 

на селските райони. В предварителната 

оценка и оценката по време на периода 

на изпълнение се вземат предвид 

резултатите от контрола през 

предходния и текущия програмен 

период. 
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 Ако в оценката бъде заключено, че не са 

спазени изискванията за доказуемост, 

възможност за контролиране и 

несъздаване на излишни рискове от 

грешки, въпросните мерки се коригират 

по съответния начин. 

Or. en 

 

 


