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Muudatusettepanek 6
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks kasutada 
uute ülesannetega seotud tegevuste 
toetamiseks.

(11) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks kasutada 
uute ülesannetega seotud tegevuste 
toetamiseks, kuigi tuleb hoolitseda selle 
eest, et ei jäetaks soodustamata 
põllumajanduslikku tootmist, kus selle osa 
maapiirkonna arengus on ülioluline. 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) No 1698/2005
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Artiklit 60 muudetakse järgmiselt:
Kui käesolevasse jakku kuuluv meede on 
suunatud tegevustele, mis on abikõlblikud 
ka mõne muu ühenduse toetusvahendi, 
sealhulgas struktuurifondide ja ühenduse 
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kalanduse toetusvahendi kohaselt, määrab 
liikmesriik igas programmis kindlaks 
EAFRD ja muude ühenduse 
toetusvahendite poolt toetatavate tegevuste 
halduskontrollid.

Or. es

Selgitus

Meelevaldsete piirangute kontrolli kehtestamine tähendab praktikas seda, et teatavatele puu-
ja köögivilja-, veini-, oliiviõli-, lamba-, looma- ja vasikaliha-, mesindus- ja suhkrusektori 
ettevõtjatele on juurdepääs ühele kahest vahendist (ühisele turukorraldusele või maaelu 
arengukavale) takistatud. Kahekordset rahastamist on võimalik vältida halduskontrolliga, 
mitte aprioorset laadi ülemmäära tüüpi meelevaldsete piirangutega.
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