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om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd 
till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och 
finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Ändringsförslag 53 ska lyda:

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) För att säkerställa att de mål som 
medlemsstaterna fastställer och 
utformningen av deras interventioner är 
ändamålsenliga och optimerar bidraget 
till målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken är det nödvändigt att 
basera strategin i de strategiska planerna 

(57) De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken behöver 
också på ett tillfredsställande sätt kunna 
beakta förändringar i medlemsstaternas 
förhållanden, strukturer (både interna 
och externa) och marknadssituationer, 
och behöver därför kunna justeras för att 
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inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken på en förhandsanalys 
av lokala förhållanden och göra en 
bedömning av behoven i samband med 
målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 

avspegla dessa förändringar över tiden.

Ändringsförslag 302 ska lyda:

Ändringsförslag 302

Förslag till förordning
Skäl 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker och/eller 
deras sammanslutningar får inrätta 
driftsfonder. Fonderna ska finansieras 
genom

1. Producentorganisationer inom 
sektorn för frukt och grönsaker och/eller 
deras sammanslutningar får inrätta en 
driftsfond för att finansiera de operativa 
program som medlemsstaterna godkänt. 
Fonden ska finansieras genom bidrag från 
producentorganisationen själv eller 
sammanslutningen av 
producentorganisationer och/eller dess 
partner, tillsammans med det ekonomiska 
stöd som avses i artikel 46.

Ändringsförslag 547 ska lyda:

Ändringsförslag 547

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Av de belopp som anges i punkt 4a 
i denna artikel ska minst 5 % av de belopp 
som anges i bilaga VII avsättas för stöd 
till det omfördelningsstöd som avses i 
artikel 26.



RR\1184165SV.docx 3/4 PE627.760v01-00

SV

Ändringsförslag 706 ska lyda:

Ändringsförslag 706

Förslag till förordning
Artikel 138 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 och 141 
ska ges till kommissionen för en period av 
sju år från och med det datum då denna 
förordning träder i kraft. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen 
av befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden på sju år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 4, 7, 11, 12, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 83, 94, 110, 
120 och 141 ska ges till kommissionen för 
en obestämd period från och med det 
datum då denna förordning träder i kraft. 

Sista raden i tabellen i ändringsförslag 716 ska lyda:

Kommissionens förslag Ändringsförslag

* De flesta effektindikatorerna 
samlas redan in via andra kanaler 
(europeisk statistik, JRC, EEA) 
och används inom ramen för 
annan EU-lagstiftning eller mål 
för hållbar utveckling. 
Uppgifterna samlas inte alltid in 
årligen, och det kan uppstå 2-3 
års eftersläpning. *ª Indexet för 
pollinatörer kommer att införas 
efter att en metod har fastställts 
av kommissionen ** Direktivet 
om hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

* Riktmärken för resultat. 
Uppgifter lämnas in årligen 
av medlemsstaterna för 
bevakning av framstegen mot 
de mål som de har fastställt i 
de strategiska planerna inom 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 

* Uppgifter lämnas in 
årligen avseende deras 
deklarerade utgifter.

**Stöd till operativa 
grupper inom EIP 
omfattas av 
bestämmelserna om 
samarbete.
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Ändring

* De flesta effektindikatorerna 
samlas redan in via andra kanaler 
(europeisk statistik, JRC, EEA) 
och används inom ramen för 
annan EU-lagstiftning eller mål 
för hållbar utveckling. 
Uppgifterna samlas inte alltid in 
årligen, och det kan uppstå 2-3 
års eftersläpning. *ª Indexet för 
pollinatörer kommer att införas 
efter att en metod har fastställts 
av kommissionen ** Direktivet 
om hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

* Riktmärken för resultat. 
Uppgifter lämnas in årligen 
av medlemsstaterna för 
bevakning av framstegen mot 
de mål som de har fastställt i 
de strategiska planerna inom 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 

* Uppgifter lämnas in 
årligen avseende deras 
deklarerade utgifter.

**Stöd till operativa 
grupper inom EIP 
omfattas av 
bestämmelserna om 
samarbete.

(Berör samtliga språkversioner. Rättelsen i ändringsförslag 302 berör inte IT-versionen. 
Rättelsen i ändringsförslag 715 berör inte CS-, DE-, EL-, ES-, ET-, FI-, FR-, HU-, IT-, LT-, 
LV-,NL-, PL-, PT-, RO-, SK- och SV-versionerna.)


