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6.3.2013 B7-0081/165 

Tarkistus  165 

Ingeborg Gräßle ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan i 

alakohdassa säädetään, kansallinen 

rahoitusosuus tukikelpoisista julkisista 

menoista voidaan korvata yksityisillä 

rahoitusosuuksilla. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/166 

Tarkistus  166 

Ingeborg Gräßle ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

67 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Tuensaajien suorittamista maksuista on 

esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 

maksun todisteena. Jos tämä ei ole 

mahdollista, maksujen tueksi on esitettävä 

vastaavalla tavalla todistusvoimaiset 

kirjanpitoasiakirjat, lukuun ottamatta 

asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 57 

artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan 

mukaisia tukimuotoja. 

4. Lukuun ottamatta asianmukaisesti 

perusteltuja tapauksia ei-

takaisinmaksettavan suoran tuen on 

oltava asetuksen (EU) N:o [CSF/2012] 

57 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan 

mukaisissa muodoissa. Kun tällaista 

tukea toimitetaan asetuksen (EU) N:o 

[CSF/2012] 57 artiklan 1 kohdan a 

alakohdan mukaisessa muodossa, 

tuensaajien suorittamista maksuista on 

esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat 

maksun todisteena. Jos tämä ei ole 

mahdollista, maksujen tueksi on esitettävä 

vastaavalla tavalla todistusvoimaiset 

kirjanpitoasiakirjat. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/167 

Tarkistus  167 

Ingeborg Gräßle ja muut 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B7-0081/2013 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun 

kehittämiseen 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ehdotus asetukseksi 

69 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikki niiden toteuttamat maaseudun 

kehittämistoimenpiteet voidaan todentaa ja 

niitä voidaan valvoa. Tätä varten kunkin 

maaseudun kehittämisohjelman 

hallintoviranomaisen ja maksajaviraston on 

laadittava maaseudun kehittämisohjelmaan 

sisällytettävien toimenpiteiden 

todennettavuutta ja valvottavuutta koskeva 

ennakkoarviointi. Hallintoviranomaisen ja 

maksajaviraston on myös arvioitava 

toimenpiteiden todennettavuutta ja 

valvottavuutta maaseudun 

kehittämisohjelman toteuttamisen aikana. 

Ennakkoarvioinnissa ja toteutuksen aikana 

laadittavassa arvioinnissa on otettava 

huomioon edellisen ja nykyisen 

ohjelmakauden aikana tehtyjen tarkastusten 

tulokset. Jos arvioinnista käy ilmi, etteivät 

todennettavuutta ja valvottavuutta koskevat 

vaatimukset täyty, kyseisiä toimenpiteitä 

on mukautettava vastaavasti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikki niiden toteuttamat maaseudun 

kehittämistoimenpiteet voidaan todentaa ja 

niitä voidaan valvoa ja että ne on 

suunniteltu siten, ettei synny kohtuutonta 

virheriskiä. Tätä varten kunkin maaseudun 

kehittämisohjelman hallintoviranomaisen 

ja maksajaviraston on laadittava 

maaseudun kehittämisohjelmaan 

sisällytettävien toimenpiteiden 

todennettavuutta ja valvottavuutta koskeva 

ennakkoarviointi. Hallintoviranomaisen ja 

maksajaviraston on myös arvioitava 

toimenpiteiden todennettavuutta, 

valvottavuutta ja virheriskiä maaseudun 

kehittämisohjelman toteuttamisen aikana. 

Ennakkoarvioinnissa ja toteutuksen aikana 

laadittavassa arvioinnissa on otettava 

huomioon edellisen ja nykyisen 

ohjelmakauden aikana tehtyjen tarkastusten 

tulokset. 

 Jos arvioinnista käy ilmi, etteivät 

todennettavuutta ja valvottavuutta sekä 

kohtuuttoman virheriskin syntymisen 

välttämistä koskevat vaatimukset täyty, 

kyseisiä toimenpiteitä on mukautettava 
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vastaavasti. 

Or. en 

 

 


