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6.3.2013 B7-2013/165 

Poprawka  165 

Ingeborg Gräßle i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych  

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-2013/0081 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. W drodze odstępstwa od art. 2 lit. i) 

krajowy wkład w kwalifikowalne wydatki 

publiczne moŜna zastąpić wkładami 

prywatnymi. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Poprawka  166 

Ingeborg Gräßle i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych  

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-2013/0081 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 67– ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Płatności dokonywane przez 

beneficjentów są potwierdzone fakturami 

lub dokumentami potwierdzającymi 

płatność. JeŜeli nie jest to moŜliwe, 

płatności naleŜy poprzeć dokumentami o 

równowaŜnej wartości dowodowej, z 

wyjątkiem form wsparcia na mocy art. 57 

ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia (UE) 

[CSF/2012]. 

4. Z wyjątkiem naleŜycie uzasadnionych 

przypadków bezzwrotna pomoc 

bezpośrednia ma postać przewidzianą na 

mocy art. 57 ust. 1 lit. b), c) i d) 

rozporządzenia (UE) [CSF/2012]. JeŜeli 

pomocy takiej udziela się w postaci 

przewidzianej na mocy art. 57 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) [CSF/2012], 

płatności dokonywane przez beneficjentów 

są potwierdzone fakturami i dokumentami 

potwierdzającymi płatność. JeŜeli nie jest 

to moŜliwe, płatności naleŜy 

udokumentować dokumentami o 

równowaŜnej wartości dowodowej. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Poprawka  167 

Ingeborg Gräßle i inni 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych  

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-2013/0081 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 69– ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

weryfikowalność i kontrolę wszystkich 

środków rozwoju obszarów wiejskich, 

jakie mają zamiar wdraŜać. W tym celu 

instytucja zarządzająca i agencja płatnicza 

kaŜdego programu rozwoju obszarów 

wiejskich zapewniają ocenę ex ante 

weryfikowalności i kontroli środków, które 

mają być ujęte w programie rozwoju 

obszarów wiejskich. Instytucja 

zarządzająca i agencja płatnicza 

przeprowadzają takŜe ocenę 

weryfikowalności i kontroli środków w 

trakcie realizacji programu rozwoju 

obszarów wiejskich. W ocenie ex ante i 

ocenie w trakcie okresu realizacji 

uwzględnia się wyniki kontroli w 

poprzednim i bieŜącym okresie 

programowania. W przypadku gdy ocena 

wykaŜe, Ŝe wymogi weryfikowalności i 

kontroli nie są spełnione, przedmiotowe 

środki koryguje się odpowiednio. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

weryfikowalność i kontrolę wszystkich 

środków rozwoju obszarów wiejskich, 

jakie mają zamiar wdraŜać, a takŜe dbają o 

to, aby były one pomyślane w sposób 

pozwalający uniknąć nadmiernego ryzyka 

wystąpienia błędu. W tym celu instytucja 

zarządzająca i agencja płatnicza kaŜdego 

programu rozwoju obszarów wiejskich 

zapewniają ocenę ex ante 

weryfikowalności, moŜliwości kontroli i 

ryzyka wystąpienia błędu w przypadku 

środków, które mają być ujęte w programie 

rozwoju obszarów wiejskich. Instytucja 

zarządzająca i agencja płatnicza 

przeprowadzają takŜe ocenę 

weryfikowalności, kontroli i ryzyka 

wystąpienia błędu odnośnie do tych 

środków w trakcie realizacji programu 

rozwoju obszarów wiejskich. W ocenie ex 

ante i ocenie w trakcie okresu realizacji 

uwzględnia się wyniki kontroli w 

poprzednim i bieŜącym okresie 

programowania. 

 W przypadku gdy ocena wykaŜe, Ŝe 

wymogi weryfikowalności, kontroli i 

niestwarzania nadmiernego ryzyka 

wystąpienia błędu nie są spełnione, 
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przedmiotowe środki koryguje się 

odpowiednio. 

Or. en 

 

 


