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6.3.2013 B7-0081/165 

Amendamentul 165 

Ingeborg Gräßle și alții 

- 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/0081 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR)  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 65 – alineatul 6 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Prin derogare de la articolul 2 litera 
(i), contribuția națională la cheltuielile 
publice eligibile poate fi înlocuită de 
contribuții private. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/166 

Amendamentul 166 

Ingeborg Gräßle și alții 
- 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/0081 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR)  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 67 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Plățile efectuate de către beneficiari se 
atestă prin facturi și dovezi de plată. Dacă 
acest lucru nu este posibil, plățile trebuie 
justificate prin documente cu valoare 
probatorie echivalentă, cu excepția 
formelor de sprijin prevăzute la articolul 
57 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. 

(4) Cu excepția cazurilor justificate în 
mod corespunzător, asistența directă 
nerambursabilă se acordă sub formele 
prevăzute la articolul 57 alineatul (1) 
literele (b), (c) și (d) din Regulamentul 
(UE) nr. [CSF/2012]. În cazul în care 
această asistență se acordă sub forma 
prevăzută la articolul 57 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], plățile efectuate de către 
beneficiari se atestă prin facturi și dovezi 
de plată. Dacă acest lucru nu este posibil, 
plățile trebuie justificate prin documente cu 
valoare probatorie echivalentă. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/167 

Amendamentul 167 

Ingeborg Gräßle și alții 
- 
Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0081/0081 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR)  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 69 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre se asigură că toate 
măsurile de dezvoltare rurală pe care 
intenționează să le implementeze pot fi 
verificate și controlate. În acest scop, 
autoritatea de gestionare și agenția de plăți 
din cadrul fiecărui program de dezvoltare 
rurală realizează o evaluare ex ante a 
posibilității de a verifica și de a controla 
măsurile care urmează să fie incluse în 
programul de dezvoltare rurală. De 
asemenea, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți întreprind o evaluare a 
posibilității de a verifica și de a controla 
măsurile în cursul implementării 
programului de dezvoltare rurală. 
Evaluarea ex ante și evaluarea în cursul 
perioadei de implementare trebuie să țină 
seama de rezultatele controalelor efectuate 
în perioada de programare anterioară și în 
cea actuală. Dacă, în urma evaluării, se 
constată că nu sunt îndeplinite cerințele 
referitoare la posibilitatea de verificare și 
de controlare, măsurile în cauză trebuie 
ajustate în consecință. 

(1) Statele membre se asigură că toate 
măsurile de dezvoltare rurală pe care 
intenționează să le implementeze pot fi 
verificate și controlate și că acestea sunt 
elaborate în așa fel încât să nu comporte 
un risc de eroare disproporționat. În acest 
scop, autoritatea de gestionare și agenția de 
plăți din cadrul fiecărui program de 
dezvoltare rurală realizează o evaluare ex 
ante a posibilității de a verifica și de a 
controla măsurile care urmează să fie 
incluse în programul de dezvoltare rurală, 
precum și a riscului de eroare al acestora. 
De asemenea, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți întreprind o evaluare a 
posibilității de a verifica și de a controla 
măsurile în cursul implementării 
programului de dezvoltare rurală, precum 
și a riscului de eroare al acestora. 
Evaluarea ex ante și evaluarea în cursul 
perioadei de implementare trebuie să țină 
seama de rezultatele controalelor efectuate 
în perioada de programare anterioară și în 
cea actuală. 

 Dacă, în urma evaluării, se constată că nu 
sunt îndeplinite cerințele referitoare la 
posibilitatea de verificare și de controlare, 
precum și la lipsa unui risc de eroare 
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disproporționat, măsurile în cauză trebuie 
ajustate în consecință. 

Or. en 

 
 


