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Véleménytervezet
Markus Pieper
(PE409.506v01-00)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendeletet módosító tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))
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Módosítás 6
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 
biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos műveletek 
támogatására fordítsák.

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 
biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos műveletek 
támogatására fordítsák, habár 
gondoskodni kell arról, hogy ne tartsák 
vissza a mezőgazdasági termelést ott, ahol 
a vidékfejlesztéshez való hozzájárulása 
létfontosságú.

Or. en

Módosítás 7
Iratxe García Pérez

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
1698/2005/EK rendelet
60 cikk

Módosítás

6a) A 60. cikk az alábbiak szerinti 
módosul:
Amennyiben egy e szakasz alá tartozó 
intézkedés olyan műveleteket céloz, 
amelyek más közösségi támogatási 
eszköz alapján is jogosultak, beleértve a 
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strukturális alapokat és a halászatra 
vonatkozó közösségi támogatási eszközt, 
akkor a tagállamnak az egyes 
programokban meg kell határoznia az 
EMVA által támogatott, valamint a más 
közösségi támogatási eszköz által 
támogatott műveletek adminisztratív 
ellenőrzésének szempontjait.

Or. es

Indokolás

Az „önkényes” korlátozás ellenőrzésének bevezetése a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes 
szolgáltatók a gyümölcs- és zöldség-, bor-, olívaolaj-, juhhús-, marhahús- és borjúhús-, 
méhészeti és cukorágazatban nem használhatják valamelyiket a két eszköz közül (a COM-ot 
vagy a vidékfejlesztési politikát). A „kettős finanszírozás” elkerülhető az adminisztratív 
ellenőrzési eszközök segítségével, az a priori jellegű és „plafon” típusú önkényes 
korlátozások azonban ezt nem teszik lehetővé.
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