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Predlog spremembe 6
Marian Harkin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo 
dejavnosti, povezanih z novimi izzivi.

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo 
dejavnosti, povezanih z novimi izzivi, 
čeprav je treba paziti, da se ne ovira 
kmetijska proizvodnja tam, kjer je njen 
prispevek bistven za razvoj podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 7
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 6 a (novo)
Uredba (ES) Št. 1698/2005
Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a) Člen 60 se spremeni:
Če je ukrep, naveden v tem oddelku, 
namenjen dejavnostim, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pomoči tudi iz drugih 
instrumentov Skupnosti, vključno s 
Strukturnimi skladi in instrumentom 
podpore Skupnosti za ribištvo, država 
članica za vsak program določi upravni 
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nadzor za dejavnosti, ki jih financira 
EKSRP, in dejavnosti, ki jih financirajo 
drugi instrumenti Skupnosti.

Or. es

Obrazložitev

Uvedba „arbitrarnega“ nadzora omejitev dejansko pomeni, da nekateri operaterji v sektorju 
sadja in zelenjave, vina, oljčnega olja, ovčjega, govejega in telečjega mesa, čebelarstva ter 
sladkorja ne bodo mogli dostopati do enega izmed dveh instrumentov (skupne ureditve trga 
ali načrta za razvoj podeželja). Možno je, da se „dvojno financiranje“ prepreči z upravnim 
nadzorom, ne pa z arbitrarnimi omejitvami, ki so določene vnaprej in vsebujejo zgornjo mejo.
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