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6.3.2013 B7-2013/165 

Alteração  165 

Ingeborg Gräßle and others 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-2013/0081 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 65 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Em derrogação ao artigo 2.º, n.º 1, 

alínea i), a contribuição nacional para as 

despesas públicas elegíveis pode ser 

substituída por contribuições do setor 

privado. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Alteração  166 

Ingeborg Gräßle and others 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-2013/0081 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 67 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os pagamentos efetuados pelos 

beneficiários são justificados por faturas e 

documentos comprovativos do pagamento. 

Se tal não for possível, os pagamentos são 

comprovados por documentos de valor 

probatório equivalente, exceto no 

respeitante aos tipos de apoio previstos no 

artigo 57.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), do 

Regulamento (UE) n.º [CSF/2012]. 

4. Salvo em casos devidamente 

justificados, a ajuda indireta não 

reembolsável é atribuída segundo as 

modalidades previstas no artigo 57.º, n.º 1, 

alíneas b), c) e d), do Regulamento (UE) 

n.º [CSF/2012]. Sempre que essa ajuda 

seja prestada segundo a modalidade 

prevista no artigo 57.º, n.º 1, alínea a), do 

Regulamento (UE) n.º [CSF/2012], os 

pagamentos efetuados pelos beneficiários 

são justificados por faturas e documentos 

comprovativos do pagamento. Se tal não 

for possível, os pagamentos são 

comprovados por documentos de valor 

probatório equivalente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Alteração  167 

Ingeborg Gräßle and others 

 

Mandato de negociações interinstitucionais B7-2013/0081 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais relativo ao apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)  

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposta de regulamento 

Artigo 69 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros velam por que 

todas as medidas de desenvolvimento rural 

que tencionam aplicar sejam verificáveis e 

controláveis. Para tal, a autoridade de 

gestão e o organismo pagador de cada 

programa de desenvolvimento rural 

realizam uma avaliação ex ante da 

verificabilidade e controlabilidade das 

medidas a serem incluídas no programa de 

desenvolvimento rural. A autoridade de 

gestão e o organismo pagador efetuam 

também uma avaliação da verificabilidade 

e controlabilidade das medidas durante a 

execução do programa de desenvolvimento 

rural. A avaliação ex ante e a avaliação 

realizada durante o período de execução 

têm em conta os resultados dos controlos 

realizados no período de programação em 

curso e no anterior. Se a avaliação revelar 

que os requisitos de verificabilidade e 

controlabilidade não são respeitados, as 

medidas em questão são ajustadas em 

conformidade. 

1. Os Estados-Membros velam por que 

todas as medidas de desenvolvimento rural 

que tencionam aplicar sejam verificáveis, 

controláveis e concebidas de molde a não 

criarem um risco de erro desnecessário. 

Para tal, a autoridade de gestão e o 

organismo pagador de cada programa de 

desenvolvimento rural realizam uma 

avaliação ex ante da verificabilidade, da 

controlabilidade e do risco de erro das 

medidas a serem incluídas no programa de 

desenvolvimento rural. A autoridade de 

gestão e o organismo pagador efetuam 

também uma avaliação da verificabilidade, 

da controlabilidade e do risco de erro das 

medidas durante a execução do programa 

de desenvolvimento rural. A avaliação ex 

ante e a avaliação realizada durante o 

período de execução têm em conta os 

resultados dos controlos realizados no 

período de programação em curso e no 

anterior. 

 Se a avaliação revelar que os requisitos de 

verificabilidade, de controlabilidade e de 

não criação de um risco de erro 

desnecessário não são respeitados, as 

medidas em questão são ajustadas em 
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conformidade. 

Or. en 

 

 


