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Ändringsförslag 6
Marian Harkin

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Parlamentets ändringsförslag

(11) I enlighet med artiklarna 9.4 och 10.4 
i rådets förordning (EG) nr XXXX/XXXX 
av den XX/XX/2008 [om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare] ska de 
finansiella medel som har blivit tillgängliga 
genom ytterligare modulering användas 
som stöd för landsbygdsutveckling. Det 
bör säkerställas att ett belopp motsvarande 
dessa finansiella medel används för att 
stödja åtgärder som är inriktade på de nya 
utmaningarna.

(11) I enlighet med artiklarna 9.4 och 10.4 
i rådets förordning (EG) nr XXXX/XXXX 
av den XX/XX/2008 [om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare] ska de 
finansiella medel som har blivit tillgängliga 
genom ytterligare modulering användas 
som stöd för landsbygdsutveckling. Det 
bör säkerställas att ett belopp motsvarande 
dessa finansiella medel används för att 
stödja åtgärder som är inriktade på de nya 
utmaningarna, även om försiktighet måste 
iakttas så att man inte avskräcker från 
jordbruksproduktion där dess bidrag till 
landsbygdsutvecklingen är av avgörande 
betydelse. 

Or. en

Ändringsförslag 7
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 6a (ny)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 60

Kommissionens förslag Parlamentets ändringsförslag

6a) Artikel 60 ska ändras på följande sätt:
Om en åtgärd enligt det här avsnittet 
avser insatser som även berättigar till 
gemenskapsstöd i någon annan form, 
t.ex. via strukturfonderna och 
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gemenskapens stödinstrument för fisket, 
skall medlemsstaten se till att det i varje 
program finns administrativa kontroller
för att dra en skiljelinje mellan å ena 
sidan insatser som skall berättiga till 
stöd från EJFLU och å andra sidan 
insatser som skall berättiga till 
gemenskapsstöd i någon annan form.

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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