
AM\736557DA.doc PE409.767v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Regionaludviklingsudvalget

2008/0105(CNS)

18.8.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
6 - 7

Udkast til udtalelse
Markus Pieper
(PE409.506v01-00)

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 
om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Forslag til forordning – ændringsretsakt
(KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

Adlib Express Watermark



PE409.767v01-00 2/4 AM\736557DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\736557DA.doc 3/4 PE409.767v01-00

DA

Ændringsforslag 6
Marian Harkin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere] skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte aktioner, der vedrører de nye 
udfordringer.

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere] skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte aktioner, der vedrører de nye 
udfordringer, selv om der må drages 
omsorg for ikke at fjerne incitamentet til 
landbrugsproduktion der, hvor dens 
bidrag til udviklingen af landdistrikter er 
af afgørende betydning.

Or. en

Ændringsforslag 7
Iratxe García Pérez

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 60

Ændringsforslag

6a) Artikel 60 affattes således:
Hvis en foranstaltning, der henhører 
under denne afdeling, tager sigte på 
operationer, som også er berettigede til 
støtte via et andet fællesskabsstøtte-
instrument, herunder strukturfondene 
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og fællesskabsinstrumentet til støtte for 
fiskeriet, anfører medlemsstaten i hvert 
enkelt program den administrative 
kontrol til de operationer, der støttes af 
ELFUL, og de operationer, der støttes 
via det andet fællesskabsstøtte-
instrument.

Or. es

Begrundelse

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso a uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posible evitar la "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.
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