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Amendamentul 6
Marian Harkin

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) și articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune și de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obținute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menționate pentru a sprijini 
activitățile referitoare la noile provocări.

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) și articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune și de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obținute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menționate pentru a sprijini atât 
activitățile prezente, cât și cele viitoare, 
referitoare la noile provocări, chiar dacă 
trebuie acordată atenție pentru a evita 
descurajarea producției agricole în cazul 
în care contribuția acesteia la dezvoltarea 
rurală este vitală. 

Or. en

Amendamentul 7
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Modifică articolul 60 după cum 
urmează:
Atunci când o măsură care intră sub 
incidența prezentei secțiuni are ca obiect 
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operațiuni care ar putea, de asemenea, 
să beneficieze de finanțare din partea 
unui alt instrument de sprijin 
comunitar, inclusiv fondurile structurale 
și Instrumentul de sprijin comunitar în 
domeniul pescuitului, statul membru 
stabilește, în fiecare program, 
controalele administrative pentru 
operațiunile susținute de Feader și a 
celor finanțate de un alt instrument de 
sprijin comunitar.

Or. es

Justificare

Stabilirea de criterii „arbitrare” de limitare înseamnă, în practică, interzicerea accesului 
anumitor operatori din sectoarele fructifer și legumicol, vinicol, de producere a uleiului de 
măsline, a cărnii de oaie și vită, din sectorul apicol și de producere a zahărului la unul din 
cele două instrumente (OCP și PDR). „Finanțarea dublă” poate fi evitată prin controale 
administrative și nu prin restricții arbitrare și „a priori”, de tipul celor care stabilesc 
„plafoane”.


	736557ro.doc

