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Amendement 6
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een 
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor concrete acties 
betreffende de nieuwe uitdagingen.

(11) Krachtens artikel 9, lid 4, en artikel 
10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 
XXXX/XXXX van XX/XX/2008 [tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake 
rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot 
vaststelling van bepaalde steunregelingen 
voor landbouwers] moeten financiële 
middelen die worden gegenereerd door 
toepassing van de aanvullende modulatie, 
worden gebruikt voor de verlening van 
steun voor plattelandsontwikkeling. Een 
met die financiële middelen 
overeenstemmend bedrag dient te worden 
uitgetrokken voor concrete acties 
betreffende de nieuwe uitdagingen, waarbij 
echter dient te worden voorkomen dat 
landbouwproductie wordt ontmoedigd 
indien deze een essentiële bijdrage aan de 
plattelandsontwikkeling levert.

Or. en

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1698/2005
Artikel 60

Amendement

6 bis) Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:
Indien een onder deze afdeling vallende 
maatregel is gericht op concrete acties 
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die ook subsidiabel zijn in het kader van 
een ander communautair 
steuninstrument, inclusief de 
structuurfondsen en het communautair 
steuninstrument voor de visserij, stelt de 
lidstaat in elk programma de 
administratieve controles vast voor de 
concrete acties die worden ondersteund 
door het ELFPO, respectievelijk die 
welke worden ondersteund door het 
andere communautaire steuninstrument.

Or. es

Motivering

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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