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Poprawka 6
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami.

(11) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
XXXX/XXXX z dnia XX/XX/2008 
[ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników] zasoby finansowe 
uzyskane z dodatkowej modulacji powinny 
być wykorzystane na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich. Należy zapewnić, aby 
kwota równa wspomnianym zasobom 
finansowym została wykorzystana na 
wsparcie działań pozostających w związku 
z nowymi wyzwaniami, lecz należy zadbać 
o to, aby nie zniechęcać do prowadzenia 
produkcji rolnej, kiedy jej wkład w rozwój 
obszarów wiejskich jest niezbędny. 

Or. en

Poprawka 7
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
Artykuł 60

Poprawka

6a) Artykuł 60 otrzymuje następujące 
brzmienie:
W przypadku gdy jeden ze środków, o 
których mowa w niniejszej części, będzie 
mógł korzystać z finansowania z innego 
instrumentu wsparcia wspólnotowego, w 
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tym z funduszy strukturalnych oraz 
instrumentu wsparcia wspólnotowego 
dla rybołówstwa, państwo członkowskie 
ustanawia dla każdego programu 
kontrole administracyjne w odniesieniu 
do operacji subwencjonowanych przez 
EFFROW oraz do operacji 
subwencjonowanych przez inny 
instrument wsparcia wspólnotowego.

Or. es

Uzasadnienie

Ustanowienie „arbitralnych” kryteriów ograniczeń w praktyce powoduje uniemożliwienie 
dostępu dla określonych podmiotów sektora owocowo-warzywnego, winnego, oliwnego, 
mięsa baraniego i wołowiny, pszczelarstwa i cukrownictwa do jednego z instrumentów 
wspólnej organizacji rynku lub programów rozwoju obszarów wiejskich. Można uniknąć 
„podwójnego finansowania” za pomocą kontroli administracyjnych, a nie za pomocą 
arbitralnych ograniczeń „a priori”, jakim jest system „pułapów”.
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