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6.3.2013 B7-2013/165 

Ændringsforslag  165 

Ingeborg Gräßle m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-2013/0081 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL)  

COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 65 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Uanset artikel 2, stk. 1, litra i), kan det 

nationale bidrag til de støtteberettigede 

offentlige udgifter erstattes af private 

bidrag. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Ændringsforslag  166 

Ingeborg Gräßle m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-2013/0081 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL)  

COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Der skal fremlægges belæg for 

modtagernes betalinger i form af 

fakturaer og dokumenter, der beviser 

betalingen. Hvis dette ikke er muligt, skal 

betalinger underbygges af dokumenter 

med tilsvarende bevisværdi, undtagen for 

støtteformerne i henhold til artikel 51, stk. 

1, litra b), c) og d), i forordning (EU) nr. 

[CSF/2012]. 

4. Undtagen i behørigt begrundede 

tilfælde skal direkte bistand uden 

tilbagebetalingspligt ydes i de former, som 

fremgår af artikel 57, stk. 1, litra b), c) og 

d), i forordning (EU) nr. [CFS/2012].   

Ydes sådan bistand i de former, som 

fremgår af artikel 57, stk. 1, litra a), i 

forordning (EU) nr. [CFS/2012], 

fremlægges belæg for modtagernes 

betalinger i form af fakturaer og 

dokumenter, der beviser betalingen. Hvis 

dette ikke er muligt, skal betalingen 

underbygges af dokumenter med 

tilsvarende bevisværdi. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Ændringsforslag  167 

Ingeborg Gräßle m.fl. 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-2013/0081 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL)  

COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 69 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle de 

foranstaltninger for udvikling af 

landdistrikterne, som de har til hensigt at 

gennemføre, kan verificeres og 

kontrolleres. Derfor skal 

forvaltningsmyndigheden og 

betalingsorganet for hvert program for 

udvikling af landdistrikterne foretage en 

forudgående vurdering af verificerbarheden 

og kontrollerbarheden af de 

foranstaltninger, der skal indgå i 

programmet for udvikling af 

landdistrikterne. Forvaltningsmyndigheden 

og betalingsorganet forpligter sig ligeledes 

til at vurdere verificerbarheden og 

kontrollerbarheden af foranstaltninger 

under gennemførelsen af programmet for 

udvikling af landdistrikterne. Ved 

forhåndsvurderinger og vurderinger i løbet 

af gennemførelsesperioden skal der tages 

hensyn til resultaterne af kontroller i den 

tidligere og den nuværende 

programmeringsperiode. Hvis vurderingen 

viser, at foranstaltningernes verificerbarhed 

og kontrollerbarhed ikke er opfyldt, skal de 

pågældende foranstaltninger justeres i 

overensstemmelse hermed. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle de 

foranstaltninger for udvikling af 

landdistrikterne, som de har til hensigt at 

gennemføre, kan verificeres og kontrolleres 

og er udformet på en sådan måde, at de 

ikke skaber nogen unødig risiko for fejl. 

Derfor skal forvaltningsmyndigheden og 

betalingsorganet for hvert program for 

udvikling af landdistrikterne foretage en 

forudgående vurdering af verificerbarheden 

af, kontrollerbarheden af og fejlrisikoen 

ved de foranstaltninger, der skal indgå i 

programmet for udvikling af 

landdistrikterne. Forvaltningsmyndigheden 

og betalingsorganet forpligter sig ligeledes 

til at vurdere verificerbarheden af, 

kontrollerbarheden af og fejlrisikoen ved 

foranstaltninger under gennemførelsen af 

programmet for udvikling af 

landdistrikterne. Ved forhåndsvurderinger 

og vurderinger i løbet af 

gennemførelsesperioden skal der tages 

hensyn til resultaterne af kontroller i den 

tidligere og den nuværende 

programmeringsperiode. 
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 Hvis vurderingen viser, at 

foranstaltningernes verificerbarhed, 

kontrollerbarhed og evne til ikke at skabe 

en fejlrisiko ikke er opfyldt, skal de 

pågældende foranstaltninger justeres i 

overensstemmelse hermed. 

Or. en 

 

 


