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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-2013/165 

Muudatusettepanek  165 

Ingeborg Gräßle ja teised 

 
Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat B7-2013/0081 
 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 65 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Erandina artikli 2 punktist i võib 
avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste 
puhul riigipoolse rahastamisosaluse 
asendada erasektori osalusega. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Muudatusettepanek  166 

Ingeborg Gräßle ja teised 

 
Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat B7-2013/0081 
 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 67 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Toetusesaajatele ettenähtud toetuse 
maksmist tuleb tõendada arvete ja 
maksmist tõendavate dokumentide alusel. 
Kui seda ei ole võimalik teha, tõendatakse 
toetuse maksmist samaväärse juriidilise 
jõuga dokumentidega, välja arvatud 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 57 
lõike 1 punktide b, c ja d kohaste 
toetusviiside puhul. 

4. Kui välja arvata nõuetekohaselt 
põhjendatud juhud, makstakse 
tagastamatut otsetoetust määruse (EL) 
[ÜSR/2012] artikli 57 lõike 1 punktides b, 
c ja d sätestatud vormis. Juhul kui sellist 
abi antakse määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artikli 57 lõike 1 punktis a sätestatud 
vormis, tõendatakse toetusesaajatele 
ettenähtud toetuse maksmist arvete ja 
maksmist tõendavate dokumentide alusel. 
Kui see ei ole võimalik, tõendatakse 
väljamakseid samaväärse tõendusjõuga 
dokumentidega. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Muudatusettepanek  167 

Ingeborg Gräßle ja teised 

 
Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat B7-2013/0081 
 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 69 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
eritoetusmeetmeid, mida nad kavatsevad 
rakendada, saab kindlaks teha ja 
kontrollida. Selleks annavad iga maaelu 
arengu programmi korraldusasutus ja 
makseasutus eelhinnangu maaelu arengu 
programmi lisatavate meetmete 
tõestatavuse ja kontrollitavuse kohta. 
Korraldusasutus ja makseasutus annavad 
hinnangu meetmete tõestatavuse ja 
kontrollitavuse kohta ka maaelu arengu 
programmi rakendamise ajal. Eelhinnangus 
ja rakendusperioodi ajal antud hinnangus 
võetakse arvesse eelmise ja jooksva 
programmitöö perioodil tehtud kontrollide 
tulemusi. Kui hindamisel ilmneb, et 
tõestatavuse ja kontrollitavuse nõudeid ei 
ole järgitud, kohandatakse asjaomaseid 
meetmeid vastavalt. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
eritoetusmeetmeid, mida nad kavatsevad 
rakendada, saab kindlaks teha ja 
kontrollida ning need on kavandatud 
viisil, mis ei tekita põhjendamatut 
veaohtu. Selleks annavad iga maaelu 
arengu programmi korraldusasutus ja 
makseasutus eelhinnangu maaelu arengu 
programmi lisatavate meetmete 
tõestatavuse ja kontrollitavuse ning 
veaohu kohta. Korraldusasutus ja 
makseasutus annavad hinnangu meetmete 
tõestatavuse ja kontrollitavuse ning 
veaohu kohta ka maaelu arengu programmi 
rakendamise ajal. Eelhinnangus ja 
rakendusperioodi ajal antud hinnangus 
võetakse arvesse eelmise ja jooksva 
programmitöö perioodil tehtud kontrollide 
tulemusi. 

 Kui hindamisel ilmneb, et tõestatavuse ja 
kontrollitavuse ning põhjendamatust 
veaohust hoidumise nõudeid ei ole 
järgitud, kohandatakse asjaomaseid 
meetmeid vastavalt. 

Or. en 
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