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Τροπολογία 6
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς]1, οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις.

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 και το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XXXX/XXXX του Συμβουλίου της 
XX/XX/2008 [σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς]2, οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που προκύπτουν από τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν 
λόγω χρηματοδοτικούς πόρους 
χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενεργειών 
σε σχέση με τις νέες προκλήσεις, αν και θα 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην 
αποθαρρυνθεί η αγροτική παραγωγή εκεί 
όπου η συνεισφορά της στην αγροτική 
ανάπτυξη έχει ζωτική σημασία.

Or. en

Τροπολογία 7
Iratxe García Pérez

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 6α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 60

                                               
1 ΕΕ L […] της […], σ. […].
2 ΕΕ L […] της […], σ. […].
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής:
Εάν ένα μέτρο που εμπίπτει στο παρόν 
τμήμα αφορά πράξεις επιλέξιμες επίσης 
και στο πλαίσιο άλλου κοινοτικού μέσου 
στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του 
κοινοτικού μέσου στήριξης της αλιείας, 
το κράτος μέλος θεσπίζει, σε κάθε 
πρόγραμμα, τους διοικητικούς ελέγχους
για τις πράξεις που στηρίζονται από το 
ΕΓΤΑΑ και για τις πράξεις που 
στηρίζονται από το άλλο κοινοτικό μέσο 
στήριξης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός "αυθαίρετων"  κριτηρίων περιορισμού έχει στην πράξη ως αποτέλεσμα, κάποιοι 
επιχειρηματίες στους τομείς των οπωροκηπευτικών, του οίνου, του ελαιολάδου, του αρνίσιου 
και του βοείου κρέατος, της μελισσοκομίας και της ζάχαρης, να στερούνται της δυνατότητας 
πρόσβασης σε ένα από τα δύο μέσα:  ΚΟΑ ή ΠΠΑ. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αποφυγή 
της "διπλής χρηματοδότησης"  μέσω διοικητικών ελέγχων και όχι μέσω προαποφασισμένων και 
αυθαίρετων περιορισμών, όπως το σύστημα των "οροφών".
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