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Изменение 6
Marian Harkin

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане 
на дейностите, свързани с новите 
предизвикателства.

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
следва да се използва за подпомагане на 
дейностите, свързани с новите 
предизвикателства, въпреки че трябва 
да се внимава да не се демотивира 
селскостопанското производство 
там, където приносът му за 
развитието на селските райони е от 
жизнено значение. 

Or. en
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Изменение 7
Iratxe García Pérez

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1698/2005
Член 60

Изменение 

6а) Член 60 се изменя, както следва:
Когато една мярка по тази част е 
насочена към проекти, допустими също 
за помощи и от други инструменти на 
Общността, включително структурните 
фондове и финансовия инструмент на 
Общността за рибарството, държавата-
членка залага във всяка програма мерки 
за административен контрол върху
проектите, подпомагани от ЕЗФРСР, и 
тези, подпомагани от други 
инструменти на Общността.
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Обосновка 

The establishment of  'arbitrary' limitation controls means in practice that certain operators 
in the fruit and vegetables, wine, olive oil, sheepmeat, beef and veal, beekeeping and sugar 
sectors will be prevented from accessing one of the two instruments (COM or RDP). It is 
possible to avoid 'double financing' by means of administrative controls, but not via arbitrary 
restrictions of an a priori nature and of the 'ceiling' type.
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