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Ändringsförslag 317
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14 Jordbruksreserv 14 Europeisk reserv för hantering av 
kriser inom jordbruket

Or. fr

Ändringsförslag 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En europeisk reserv för hantering av 
kriser inom jordbruket som är avsedd att 
ge ytterligare stöd för jordbrukssektorn för 
styrning av marknaden eller stabilisering 
och att utnyttjas för att unionen snabbt 
och effektivt ska kunna reagera vid kriser 
som drabbar produktionen, bearbetningen
eller distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad krisreserven) ska upprättas i början 
av varje år i EGFJ.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra tillämpningsområdet för jordbruksreserven som 
bör mobiliseras av unionen i syfte att snabbt och effektivt reagera i händelse av kriser som 
påverkar jordbruksproduktionen, -bearbetningen eller -distributionen.

Ändringsförslag 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ. Det första 
beloppet för jordbruksreserven under 
2021 ska fastställas i den gemensamma 
jordbrukspolitikens budget.

Or. en

Ändringsförslag 320
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ. Det 
ursprungliga belopp som avsattes för 
jordbruksreserven 2012 ska anges i den 
allmänna budgeten för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. es

Ändringsförslag 321
Sofia Ribeiro

Förslag till förordning
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Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn vid kriser som 
drabbar produktionen eller distributionen 
inom jordbruket (nedan kallad 
krisreserven) ska upprättas i början av 
varje år utanför den fleråriga 
budgetramens tak. Denna reserv måste ha 
tydligare och bättre anpassade 
aktiveringsmekanismer, i synnerhet när 
det gäller de yttersta randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 322
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En jordbruksreserv som är avsedd att ge 
ytterligare stöd för jordbrukssektorn för 
styrning av marknaden eller stabilisering 
eller är avsedd att mobiliseras för att man 
snabbt och effektivt ska kunna reagera på
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

Or. en

Ändringsförslag 323
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
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stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år. Jordbruksreserven ska 
finansieras utanför EGFJ och Ejflu.

Or. en

Ändringsförslag 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En jordbruksreserv ska inrättas i början 
av varje budgetår i EGFJ för att ge 
ytterligare stöd till jordbrukssektorn för 
styrning eller stabilisering av marknaden 
eller mobilisering så att unionen kan 
reagera snabbt och effektivt på kriser som 
drabbar produktionen eller distributionen 
inom jordbruket (nedan kallad 
jordbruksreserven).

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att tydliggöra tillämpningsområdet för den jordbruksreserv som ska 
mobiliseras av unionen för att man snabbt och effektivt ska kunna reagera på kriser som 
drabbar produktionen inom jordbruket.

Ändringsförslag 325
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
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marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

marknaden, stabilisering eller vid kriser, 
inbegripet extrem prisvolatilitet eller 
väderhändelser, som drabbar produktionen 
eller distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

Or. en

Ändringsförslag 326
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år utanför den fleråriga 
budgetramens tak.

Or. en

Ändringsförslag 327
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för smidig och 
sund stabilisering och styrning av 
marknaden eller vid kriser som drabbar 
produktionen eller distributionen inom 
jordbruket (nedan kallad 
jordbruksreserven) ska upprättas i början 
av varje år under rubrik 2 i EU-budgeten.
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Or. en

Motivering

Vi måste finansiera EU-reserven med medel från en särskild budgetpost under rubrik 2 i EU-
budgeten.

Ändringsförslag 328
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn vid kriser som 
drabbar produktionen eller distributionen 
inom jordbruket (nedan kallad 
krisreserven) ska upprättas i början av 
varje år utanför den fleråriga 
budgetramens tak.

Or. en

Motivering

Krisreserven bör fungera utanför den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medel som avsätts för reserven ska 
omfatta de anslag från EGFJ som inte 
utnyttjats under föregående år.

Or. es
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att budgetdisciplinen inte tillämpas automatiskt.

Ändringsförslag 330
Sofia Ribeiro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget och ska 
utnyttjas det eller de budgetår då 
ytterligare stöd krävs för att finansiera 
följande åtgärder:

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att omformulera artikeln i linje med andra framlagda 
ändringsförslag som beskriver de olika åtgärder som kan finansieras.

Ändringsförslag 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras
upp direkt i unionens budget.

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget och 
mobiliseras för det eller de budgetår då 
ytterligare stöd krävs i syfte att finansiera 
följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 333
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget och
mobiliseras under det eller de budgetår då 
ytterligare stöd krävs i syfte att finansiera 
följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 334
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

Anslagen för krisreserven för jordbruket
ska inte föras upp direkt i unionens budget, 
utan fungera utanför den fleråriga 
budgetramens tak.

Or. en

Motivering

Krisreserven bör fungera utanför den fleråriga budgetramen.
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Ändringsförslag 335
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

Anslagen för jordbruksreserven ska inte
föras upp direkt i unionens budget, utan 
fungera utanför den fleråriga 
budgetramens tak.

Or. en

Ändringsförslag 336
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

De första anslagen för jordbruksreserven 
ska förvärvas utanför budgeten för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som upp till 50 % 
finansierar kompensation som betalats ut 
som återförsäkring av de 
klimatriskförsäkringar som avses i artikel 
70 i förordning (EU) .../... [förordningen 
om strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken] för 
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kriser där förhållandet mellan det 
ersättningsbelopp som betalats ut till 
jordbrukarna och 
försäkringspremiebelopp som tas ut 
uppgår till mellan 170 och 230 %.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att införa partiell återförsäkring av riskhanteringsverktygen i 
händelse av allvarliga kriser där förhållandet mellan de ersättningar som betalats ut till 
jordbrukarna och de premier som tas ut uppgår till mellan 170 % (ett år på 60) och 230 % 
(ett år på 100) i syfte att minska risknivån och därigenom möjliggöra utveckling av dessa 
verktyg och minska jordbrukarnas försäkringspremier, i linje med kommissionens mål.

Ändringsförslag 338
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder för att överta de 
instrument för inkomststabilisering som 
avses i artikel 70 i förordning (EU) ... / ... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] om 
en kris på marknaden har en högre 
frekvens än ett fastställt tröskelvärde per 
sektor.

Or. en

Ändringsförslag 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder som delvis finansierar 
den kompensation som betalas som 
återförsäkring för den klimatförsäkring 
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som avses i artikel 70 i förordning (EU) ... 
/ ... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] för återkommande 
klimatkriser som varar i mer än 60 år.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att införa en delvis återförsäkring för den klimatförsäkring som 
avses i artikel 70 i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som en åtgärd som är berättigad till stöd från jordbruksreserven vid 
allvarliga kriser där förhållandet mellan det kompensationsbelopp som betalas till 
jordbrukarna och det uttagna beloppet för försäkringspremier är större än 170 (1 år av 60) 
Dessa återförsäkringsåtgärder syftar till att sänka risknivån för att främja utvecklingen av 
jordbrukares användning av dessa riskhanteringsverktyg och minska beloppet för 
försäkringspremier.

Ändringsförslag 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärder som syftar till att överta 
de kompensationer som betalas ut av 
inkomststabiliserande instrument som 
avses i artikel 70 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] till 
anslutna jordbrukare i händelse av 
marknadskriser med en frekvens som 
överstiger en sektorspecifik tröskel som 
fastställts på förhand och för vilka 
förmånerna skulle kunna utvidgas till 
jordbrukare som inte är anslutna till 
dessa instrument, utan att dessa kan 
åtnjuta en mer förmånlig behandling via 
dessa åtgärder och/eller statligt stöd.

Or. fr
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att införa ett övertagande av inkomststabiliserande 
instrument i händelse av allvarliga kriser med en frekvens som överstiger en sektorspecifik 
tröskel som fastställts på förhand av kommissionen i delegerade akter, i syfte att minska 
risknivån för att möjliggöra utveckling av dessa verktyg och minska summan för 
jordbrukarnas finansiella deltagande, i linje med kommissionens mål.

Ändringsförslag 341
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Åtgärder för förebyggande och 
hantering av störningar på marknaden 
som föreskrivs i artiklarna 219, 220 och 
221 i förordning (EU) nr 1308/2013, som 
föreslås av kommissionen och genomförs 
efter de åtgärder som anges i artikel 14.1 
a andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Åtgärder för att överta de 
instrument för inkomststabilisering som 
avses i artikel 70 i förordning (EU) ... / ... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] om 
en kris på marknaden har en högre 
frekvens än ett fastställt tröskelvärde per 
sektor.

Or. en
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Motivering

Denna ändring syftar till att införa en åtgärd för att överta de verktyg för inkomststabilisering 
som avses i artikel 70 i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som åtgärder som är berättigade till stöd från jordbruksreserven vid 
allvarliga kriser som har en högre frekvens än ett sektoriellt tröskelvärde som fastställs 
genom kommissionens delegerade akter. Dessa omlokaliseringsåtgärder syftar till att sänka 
risknivån för att främja utvecklingen av jordbrukares användning av dessa 
riskhanteringsverktyg i linje med kommissionens mål på detta område.

Ändringsförslag 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för förebyggande och 
hantering av störningar på marknaden 
som föreskrivs i artiklarna 219, 220 och 
221 i förordning (EU) nr 1308/2013, som 
kommer att behöva föreslås av 
kommissionen och genomföras så snart 
som de arrangemang som avses i artikel 
14.1 b andra stycket och artikel 14.1 c 
andra stycket genomförts.

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att tydliggöra att artiklarna 219–221 avser de åtgärder för 
förebyggande och hantering av marknadsstörningar som föreskrivs i den samlade 
marknadsordningen och att kommissionen bör vidta sådana åtgärder utan dröjsmål om krisen 
är av en sådan omfattning att återförsäkringsåtgärder för klimatförsäkringar måste vidtas 
eller inkomststabiliseringsverktyg måste övertas.

Ändringsförslag 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Särskilda åtgärder för
förebyggande och hantering av 
marknadsstörningar som avses i 
artiklarna 219, 220 och 221 i förordning 
(EU) nr 1308/2013.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra att artiklarna 219–221 hänvisar till de åtgärder 
för förebyggande och hantering av marknadsstörningar som föreskrivs i den samlade 
marknadsordningen.

Ändringsförslag 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel från jordbruksreserven ska göras 
tillgängliga för åtgärder enligt artiklarna 
8–21 och 219, 220 och 221 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 för det eller de år då 
ytterligare stöd krävs.

utgår

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av omformuleringen av denna artikel.

Ändringsförslag 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel från jordbruksreserven ska göras 
tillgängliga för åtgärder enligt artiklarna 
8–21 och 219, 220 och 221 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 för det eller de år då 

utgår
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ytterligare stöd krävs.

Or. en

Motivering

Vi måste finansiera EU-reserven med medel från en särskild budgetpost under rubrik 2 i EU-
budgeten.

Ändringsförslag 347
Jean Arthuis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jordbruksreserv ska inrättas i början 
av varje budgetår i EGFJ för att ge 
ytterligare stöd till jordbrukssektorn för 
styrning eller stabilisering av marknaden 
eller mobilisering så att unionen kan 
reagera snabbt och effektivt på kriser som 
drabbar produktionen eller distributionen 
inom jordbruket (nedan kallad 
jordbruksreserven).

Or. en

Ändringsförslag 348
Jean Arthuis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget och 
mobiliseras för det eller de budgetår då 
ytterligare stöd krävs i syfte att finansiera 
följande åtgärder:

b) Åtgärder som delvis finansierar den 
kompensation som betalas som 
återförsäkring för den klimatförsäkring 
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som avses i artikel 70 i förordning (EU) ... 
/ ... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] för återkommande 
klimatkriser som varar i mer än 60 år.

d) Åtgärder för förebyggande och 
hantering av störningar på marknaden 
som föreskrivs i artiklarna 219, 220 och 
221 i förordning (EU) nr 1308/2013, som 
kommer att behöva föreslås av 
kommissionen och genomföras så snart 
som de arrangemang som avses i artikel 
14.1 b andra stycket och artikel 14.1 c 
andra stycket genomförts.

Or. en

Ändringsförslag 349
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden för nästa 
gemensamma jordbrukspolitik. 
Kommissionen får anpassa beloppet för 
jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år samt 
typ av kris och hur akut den är, i syfte att 
så effektivt som möjligt tillgodose 
jordbrukarnas behov. Denna nya 
utvärdering ska göras med hänsyn till 
disponibla anslag i Europeiska unionens 
budget under innevarande år.

Or. fr

Ändringsförslag 350
Michel Dantin
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för krisreserven ska vara minst 
400 miljoner euro i löpande priser i början 
av varje budgetår och ska under perioden 
2021–2027 gradvis öka upp till ett högsta 
anslag på 1,5 miljarder euro i löpande 
priser.
Kommissionen får anpassa beloppet för 
jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att föreslå en gradvis uppbyggnad av en jordbruksreserv vars 
kritiska massa (1,5 miljarder euro) är tillräcklig för att hantera marknadsstörningar. 400 
miljoner euro tycks alldeles för lite, med tanke på att de fullständiga utgifterna inom ramen 
för kriser 2014–2016 var omkring 2,8 miljarder euro och att en mer reaktiv användning av 
reserven med utgångspunkt i en förnyad uppsättning verktyg skulle ha kostat mycket mindre 
för skattebetalarna.

Ändringsförslag 351
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Vid början av varje år ska 400 miljoner 
euro i löpande priser införas i krisreserven
under perioden 2021–2027, oavsett om 
krisreserven utnyttjas eller ej. 
Kommissionen får anpassa beloppet för 
krisreserven under året när så är lämpligt 
med tanke på krisutvecklingen och med 
hänsyn till eventuella inkomster avsatta 
för särskilda ändamål eller 
återbetalningar till följd av oegentligheter 
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på jordbruksområdet inom rubrik 2 som 
en första och huvudsaklig källa.

Or. et

Ändringsförslag 352
Jean Arthuis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för jordbruksreserven fastställs 
gradvis under perioden 2021–2027 genom 
ett årligt anslag på minst 400 miljoner 
euro i början av varje år under perioden för 
att uppgå till högst 1 700 000 000 euro.
Kommissionen får anpassa beloppet för 
jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Or. en

Ändringsförslag 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får föreslå att 
anpassa beloppet för den årliga reserven 
genom det årliga budgetförfarandet eller
anpassa beloppet för jordbruksreserven 
under året när så är lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
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under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till de disponibla anslagen i 
EGFJ.

Or. en

Ändringsförslag 354
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Jordbruksreserven fastställs gradvis under 
perioden 2021–2027 genom ett årligt 
anslag på minst 400 miljoner euro i 
löpande priser i början av varje år för att 
uppgå till högst 1,5 miljarder euro. 
Kommissionen får anpassa beloppet för 
jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Or. en

Ändringsförslag 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 600 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får, efter det att 
Europaparlamentet och rådet gett sitt 
samtycke, på eget initiativ eller på 
motiverad begäran från en medlemsstat,
anpassa beloppet för jordbruksreserven 
under året när så är lämpligt med tanke på 
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marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Or. fr

Ändringsförslag 356
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för krisreserven ska vara minst 
400 miljoner euro i löpande priser i början 
av varje år under perioden 2021–2027. 
Kommissionen får anpassa beloppet för 
krisreserven under året när så är lämpligt 
med tanke på krisutvecklingen och med 
hänsyn till disponibla anslag.

Or. en

Ändringsförslag 357
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 500 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag under 
rubrik 2 i EU-budgeten.
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Or. en

Motivering

Vi måste öka finansieringen av EU:s jordbruksreserv till 800 miljoner euro mot bakgrund av 
våra praktiska erfarenheter från tidigare kriser.

Ändringsförslag 358
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för krisreserven ska vara minst 
300 miljoner euro i löpande priser i början 
av varje år under perioden 2021–2027. 
Kommissionen får anpassa beloppet för 
krisreserven under året när så är lämpligt 
med tanke på krisutvecklingen och med 
hänsyn till disponibla anslag.

Or. en

Ändringsförslag 359
Sofia Ribeiro

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för krisreserven ska vara minst 
400 miljoner euro i löpande priser i början 
av varje år under perioden 2021–2027. 
Kommissionen får anpassa beloppet för 
krisreserven under året när så är lämpligt 
med tanke på krisutvecklingen och med 
hänsyn till disponibla anslag.

Or. en
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Ändringsförslag 360
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag.

Or. en

Ändringsförslag 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de tillgängliga anslag som avses i 
första stycket inte är tillräckliga kan 
budgetdisciplin användas för att fylla upp 
den årliga krisreserven som en sista 
utväg.

Or. en

Motivering

Budgetdisciplin kan användas för att fylla upp den årliga krisreserven som en sista utväg.

Ändringsförslag 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
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Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de anslag som finns tillgängliga inom 
ramen för Ejflu inte är tillräckliga får 
reservbeloppet justeras utifrån de behov 
som föreligger med hjälp av andra 
budgetmekanismer.

Or. es

Ändringsförslag 363
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 12.2 d i 
budgetförordningen ska anslag i 
jordbruksreserven som inte blivit föremål 
för några åtaganden föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera 
jordbruksreserven påföljande budgetår.

Genom undantag från artikel 12.2 d i 
budgetförordningen ska anslag i 
jordbruksreserven som inte blivit föremål 
för några åtaganden föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera 
jordbruksreserven påföljande budgetår. 
Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

Or. en

Motivering

Överföringsmekanismen bör behållas.

Ändringsförslag 364
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
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Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 12.2 d i 
budgetförordningen ska anslag i 
jordbruksreserven som inte blivit föremål 
för några åtaganden föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera 
jordbruksreserven påföljande budgetår.

Genom undantag från artikel 12.2 d i 
budgetförordningen ska anslag i 
jordbruksreserven som inte blivit föremål 
för några åtaganden föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera 
jordbruksreserven påföljande budgetår, 
vilket för med sig en ackumulation av 
anslag från ett år till nästa, under hela 
budgetåret.

Or. fr

Ändringsförslag 365
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Or. es

Motivering

Vi föreslår att artikel 14.2 ska utgå så att de belopp som jordbrukarna betalat in under 2020 
betalas tillbaka under 2021, för att motverka en diskriminerande behandling i förhållande till 
andra budgetår.

Om kommissionens förslag behålls kan det leda till att många väcker talan vid domstol och 
hävdar bristande efterlevnad av nu gällande förordning (EU) nr 1306/2013, som anger 
att varje belopp som inte gjorts tillgängligt för krisåtgärder i slutet av budgetåret kommer att 
utbetalas.
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Ändringsförslag 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Or. en

Motivering

I interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 – parlamentets 
ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse föreslog Europaparlamentet att ett ytterligare 
belopp på 400 miljoner euro skulle anslås till budgeten för den gemensamma 
jordbrukspolitiken på samma nivå som i budgeten för 2014–2020, och att detta skulle utgöra 
jordbruksreserven. I överensstämmelse med detta förslag bör detta stycke utgå.

Ändringsförslag 369
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 370
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Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 371
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från 
artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

Dessutom ska det sammanlagda oanvända 
beloppet från krisreserven som finns 
tillgängligt vid utgången av 2020 återföras 
till de stödmottagare som genomgick 
budgetdisciplin under föregående år.

Or. en

Ändringsförslag 372
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från artikel 
12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021
utan att återföras till de budgetrubriker som 
täcker de åtgärder som avses i artikel 5.2 c 
och göras tillgängligt för finansiering av 
jordbruksreserven.

Dessutom ska genom undantag från artikel 
12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av det sista genomförandeåret 
för den nuvarande gemensamma 
jordbrukspolitiken (år N) föras över till 
det första genomförandeåret för nästa 
gemensamma jordbrukspolitik (år N + 1)
utan att återföras till de budgetrubriker som 
täcker de åtgärder som avses i artikel 5.2 c 
och göras tillgängligt för finansiering av 
jordbruksreserven.

Or. fr

Ändringsförslag 373
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från artikel 
12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i artikel 
5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

Dessutom ska genom undantag från artikel 
12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 återföras till 
jordbrukarna år 2021 i enlighet med 
gällande regler Krisreserven för år 2021 
ska fyllas upp genom en extra, särskild 
budgetrubrik som förs in under rubrik 2 i 
EU-budgeten

Or. en

Motivering

Jag håller inte med om att de belopp som återkallas under 2020 enligt reglerna om 
krisfonden blir en del av den nya reserven år 2021. Detta belopp måste återföras till 
jordbrukarna år 2021 i enlighet med de gällande reglerna. Krisreserven för år 2021 ska 
fyllas upp genom en extra, särskild budgetrubrik som förs in under rubrik 2 i EU-budgeten



AM\1170200SV.docx 31/178 PE630.688v01-00

SV

Ändringsförslag 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 i syfte att komplettera denna 
artikel när det gäller definitionen av de 
sektoriella gränsvärden som fastställs i 
artikel 14.1 b andra stycket.

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att införa en åtgärd för att överta de verktyg för inkomststabilisering 
som avses i artikel 70 i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som åtgärder som är berättigade till stöd från jordbruksreserven vid 
allvarliga kriser som har en högre frekvens än ett sektoriellt tröskelvärde som fastställs 
genom kommissionens delegerade akter. Dessa omlokaliseringsåtgärder syftar till att sänka 
risknivån för att främja utvecklingen av jordbrukares användning av dessa 
riskhanteringsverktyg i linje med kommissionens mål på detta område.

Ändringsförslag 375
Jean Arthuis

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 i syfte att komplettera denna 
artikel när det gäller definitionen av de 
sektoriella gränsvärden som fastställs i 
artikel 14.1 c andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 376
Michel Dantin, Daniel Buda
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 i syfte att komplettera denna 
artikel för att fastställa de sektorsspecifika 
tröskelvärden som gör det möjligt att sätta 
igång åtgärder för att överta 
sektorsspecifika inkomststabiliserande 
instrument.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar föregående ändringsförslag som syftar till att införa ett 
övertagande av inkomststabiliserande instrument i händelse av allvarliga kriser med en 
frekvens som överstiger en sektorspecifik tröskel som fastställts på förhand av kommissionen i 
delegerade akter, i syfte att minska risknivån för att möjliggöra utveckling av dessa verktyg 
och minska summan för jordbrukarnas finansiella deltagande, i linje med kommissionens mål.

Ändringsförslag 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda 
åtgärder som avses i artikel 5.2 f i denna 
förordning och som beviljats enligt kapitel 
IV i förordning (EU) nr 228/2013 och 
kapitel IV i förordning (EU) nr 229/2013
(nedan kallad justeringsgraden) ska 
fastställas av kommissionen när 
prognoserna för finansieringen av 
interventionerna och åtgärderna under detta 
undre tak för ett visst budgetår, tyder på att 
det tillämpliga årliga taket kommer att 

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning (nedan kallad 
justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen när prognoserna för 
finansieringen av interventionerna och 
åtgärderna under detta undre tak för ett 
visst budgetår, tyder på att det tillämpliga 
årliga taket kommer att överskridas.



AM\1170200SV.docx 33/178 PE630.688v01-00

SV

överskridas.

Or. es

Motivering

Direktstöd som beviljats inom ramen för Posei-fonderna måste uteslutas eftersom ett tak 
fastställs för detta stöd i förordning (EU) nr 228/2013, som sett till såväl planering som 
genomförande gör att det inte kan bidra till att budgeten överskrids.

Ändringsförslag 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda 
åtgärder som avses i artikel 5.2 f i denna 
förordning och som beviljats enligt kapitel 
IV i förordning (EU) nr 228/2013 och 
kapitel IV i förordning (EU) nr 229/2013
(nedan kallad justeringsgraden) ska 
fastställas av kommissionen när 
prognoserna för finansieringen av 
interventionerna och åtgärderna under detta 
undre tak för ett visst budgetår, tyder på att 
det tillämpliga årliga taket kommer att 
överskridas.

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning (nedan kallad 
justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen när prognoserna för 
finansieringen av interventionerna och 
åtgärderna under detta undre tak för ett 
visst budgetår, tyder på att det tillämpliga 
årliga taket kommer att överskridas.

Or. en

Ändringsförslag 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
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5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda åtgärder 
som avses i artikel 5.2 f i denna förordning 
och som beviljats enligt kapitel IV i 
förordning (EU) nr 228/2013 och kapitel 
IV i förordning (EU) nr 229/2013 (nedan 
kallad justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen när prognoserna för 
finansieringen av interventionerna och 
åtgärderna under detta undre tak för ett 
visst budgetår, tyder på att det tillämpliga 
årliga taket kommer att överskridas.

5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda åtgärder 
som avses i artikel 5.2 f i denna förordning 
och som beviljats enligt kapitel IV i 
förordning (EU) nr 228/2013 och kapitel 
IV i förordning (EU) nr 229/2013 (nedan 
kallad justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen när prognoserna för 
finansieringen av interventionerna och 
åtgärderna under detta undre tak för ett 
visst budgetår, tyder på att det tillämpliga 
årliga taket kommer att överskridas. 
Justeringsgraden ska inte tillämpas på 
direktstöd som uppgår till 2 000 euro eller 
mindre.

Or. pl

Motivering

Ett undantag från mekanismen för finansiell disciplin bör finnas kvar för mottagare av 
direktstöd med ett värde på högst 2 000 euro.

Ändringsförslag 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda åtgärder 
som avses i artikel 5.2 f i denna förordning 
och som beviljats enligt kapitel IV i 
förordning (EU) nr 228/2013 och kapitel 
IV i förordning (EU) nr 229/2013 (nedan 
kallad justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen när prognoserna för 
finansieringen av interventionerna och 
åtgärderna under detta undre tak för ett 
visst budgetår, tyder på att det tillämpliga 
årliga taket kommer att överskridas.

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda åtgärder 
som avses i artikel 5.2 f i denna förordning 
och som beviljats enligt kapitel IV i 
förordning (EU) nr 228/2013 och kapitel 
IV i förordning (EU) nr 229/2013 (nedan 
kallad justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen för mottagare av ett 
stödbelopp som överstiger 2 000 EUR när 
prognoserna för finansieringen av 
interventionerna och åtgärderna under detta 
undre tak för ett visst budgetår, tyder på att 
det tillämpliga årliga taket kommer att 
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överskridas.

Or. es

Ändringsförslag 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda åtgärder 
som avses i artikel 5.2 f i denna förordning 
och som beviljats enligt kapitel IV i 
förordning (EU) nr 228/2013 och kapitel 
IV i förordning (EU) nr 229/2013 (nedan 
kallad justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen när prognoserna för 
finansieringen av interventionerna och 
åtgärderna under detta undre tak för ett 
visst budgetår, tyder på att det tillämpliga 
årliga taket kommer att överskridas.

En justeringsgrad för 
direktstödsinterventionerna enligt artikel 
5.2 c i denna förordning och unionens 
finansiella bidrag till de särskilda åtgärder 
som avses i artikel 5.2 f i denna förordning 
och som beviljats enligt kapitel IV i 
förordning (EU) nr 228/2013 och kapitel 
IV i förordning (EU) nr 229/2013 (nedan 
kallad justeringsgraden) ska fastställas av 
kommissionen, efter det att 
Europaparlamentet och rådet gett sitt 
samtycke, när prognoserna för 
finansieringen av interventionerna och 
åtgärderna under detta undre tak för ett 
visst budgetår, tyder på att det tillämpliga 
årliga taket kommer att överskridas.

Or. fr

Ändringsförslag 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den justeringsgrad som fastställts i 
enlighet med denna artikel ska endast 
tillämpas på direktstöd som överstiger 2 
000 euro och ska beviljas jordbrukare 
under det aktuella kalenderåret.
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Or. en

Ändringsförslag 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringen ska endast vara tillämplig 
på direktstöd över 2 000 euro som ska 
beviljas jordbrukare under motsvarande 
kalenderår.

Or. pl

Ändringsförslag 384
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkningen av justeringen ska endast 
påverka stödmottagare med direktstöd 
som uppgår till 2 000 euro eller mer.

Or. en

Ändringsförslag 385
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den justeringsgrad som fastställts i 
enlighet med denna artikel ska endast 
tillämpas på direktstöd som överstiger 2 
500 euro och ska beviljas jordbrukare 
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under det aktuella kalenderåret.

Or. en

Motivering

Det ska finnas ett litet undantag för jordbrukare när det gäller budgetdisciplin.

Ändringsförslag 386
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Finansieringen ska endast vara 
tillämplig på direktstöd över 2 000 euro 
som ska beviljas jordbrukare under 
motsvarande kalenderår.

Or. pl

Ändringsförslag 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fram till den 1 december det 
kalenderår för vilket justeringsgraden är 
tillämplig får kommissionen, på grundval 
av ny information, anta genomförandeakter 
för att anpassa den justeringsgrad som 
fastställts enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

2. Fram till den 1 november det 
kalenderår för vilket justeringsgraden är 
tillämplig får kommissionen, på grundval 
av ny information, anta genomförandeakter 
för att anpassa den justeringsgrad som 
fastställts enligt punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

Or. en
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Motivering

Justeringen av budgetdisciplinen måste göras tidigt, så att betalningarna kan göras i tid. 
Möjligheten att betala ut direktstöd med aktuell information om budgetdisciplinenen från den 
1 januari bör inte äventyras.

Ändringsförslag 388
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anslag som ska föras över i enlighet 
med första stycket förblir tillgängliga får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som anger per medlemsstat det belopp av 
anslag som inte blivit föremål för några 
åtaganden som ska återbetalas till de 
slutliga stödmottagarna såvida inte det 
totala beloppet av anslag som inte blivit 
föremål för några åtaganden som är 
tillgängligt för återbetalning motsvarar 
mindre än 0,2 % av det årliga taket för 
EGFJ:s utgifter.

Om anslag som ska föras över i enlighet 
med första stycket förblir tillgängliga får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som anger per medlemsstat det belopp av 
anslag som inte blivit föremål för några 
åtaganden som ska återbetalas till de 
slutliga stödmottagarna.

Or. en

Motivering

Denna mening har ingen betydelse för texten och bör strykas.

Ändringsförslag 389
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om anslag som ska föras över i enlighet 
med första stycket förblir tillgängliga får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som anger per medlemsstat det belopp av 
anslag som inte blivit föremål för några 

Om anslag som ska föras över i enlighet 
med första stycket förblir tillgängliga får 
kommissionen anta genomförandeakter 
som anger per medlemsstat det belopp av 
anslag som inte blivit föremål för några 
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åtaganden som ska återbetalas till de 
slutliga stödmottagarna såvida inte det 
totala beloppet av anslag som inte blivit 
föremål för några åtaganden som är 
tillgängligt för återbetalning motsvarar 
mindre än 0,2% av det årliga taket för 
EGFJ:s utgifter.

åtaganden som ska återbetalas till de 
slutliga stödmottagarna såvida inte det 
totala beloppet av anslag som inte blivit 
föremål för några åtaganden som är 
tillgängligt för återbetalning motsvarar 
mindre än 0,1 % av det årliga taket för 
EGFJ:s utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 390
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som fastställts av kommissionen 
i enlighet med punkt 3 andra stycket ska 
återbetalas till de slutliga stödmottagarna 
av medlemsstaterna i enlighet med 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier. Medlemsstaterna får tillämpa ett 
minsta tröskelvärde för återbetalning per 
slutlig stödmottagare.

De belopp som fastställts av kommissionen 
i enlighet med punkt 3 andra stycket ska 
återbetalas till de slutliga stödmottagarna 
av medlemsstaterna i enlighet med 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det när budgetförslaget för år N 
upprättas verkar finnas risk för att det 
belopp som avses i artikel 12 för budgetår 
N kommer att överskridas, ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet eller för rådet föreslå de åtgärder som 
behövs för att säkerställa att detta belopp 
inte överskrids.

1. Om det när budgetförslaget för år N 
upprättas verkar finnas risk för att det 
belopp som avses i artikel 12 för budgetår 
N kommer att överskridas, ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet eller för rådet föreslå de åtgärder som 
behövs för att hjälpa medlemsstaterna att
säkerställa att detta belopp inte överskrids.
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Or. fr

Ändringsförslag 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Närhelst kommissionen bedömer 
att det finns risk för att det belopp som 
avses i artikel 12 kan komma att 
överskridas och den inte har möjlighet att 
vidta tillräckliga åtgärder för att avhjälpa 
situationen, ska kommissionen för att 
säkerställa att beloppet inte överskrids 
föreslå andra åtgärder. Dessa åtgärder ska 
antas av rådet om den rättsliga grunden för 
den relevanta åtgärden är artikel 43.3 i 
fördraget eller av Europaparlamentet och 
rådet om den rättsliga grunden för den 
relevanta åtgärden är artikel 43.2 i 
fördraget.

2. Dessa åtgärder ska antas av rådet 
om den rättsliga grunden för den relevanta 
åtgärden är artikel 43.3 i fördraget eller av 
Europaparlamentet och rådet om den 
rättsliga grunden för den relevanta åtgärden 
är artikel 43.2 i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det vid slutet av budgetår N visar sig 
att medlemsstaternas ersättningsanspråk 
överskrider eller kan komma att 
överskrida det belopp som avses i artikel 
12 ska kommissionen

Om det vid slutet av budgetår N visar sig
att medlemsstaternas ersättningsanspråk 
överskrider det belopp som avses i artikel 
12 ska kommissionen

Or. fr

Ändringsförslag 394
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Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
tilläggsbetalningar eller avdrag för att 
justera betalningarna som gjorts i enlighet 
med punkt 3 utan att tillämpa det 
förfarande som avses i artikel 101.

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
tilläggsbetalningar eller avdrag för att 
justera betalningarna som gjorts i enlighet 
med punkt 3.

Or. en

Motivering

Jordbruks- och finanskonsulternas roll ska bevaras.

Ändringsförslag 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
tilläggsbetalningar eller avdrag för att 
justera betalningarna som gjorts i enlighet 
med punkt 3 utan att tillämpa det 
förfarande som avses i artikel 101.

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
tilläggsbetalningar eller avdrag för att 
justera betalningarna som gjorts i enlighet 
med punkt 3 genom tillämpning av det 
förfarande som avses i artikel 101.

Or. es

Motivering

Kommissionen bör även fortsättningsvis tillämpa förfarandet med månatliga betalningar av 
tydlighets- och insynsskäl.

Ändringsförslag 396
Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår

Administrativa kostnader och 
personalkostnader

Utgifter för administration och personal 
som medlemsstaterna och stödmottagare 
som får stöd från EGFJ betalar ska inte 
bäras av fonden.

Or. en

Motivering

Denna artikel bör utgå. Eftersom medlemsstaternas administrativa kostnader inte kan ökas i 
all oändlighet bör det tekniska stödet förbli öppet för förvaltning inom den gemensamma 
jordbrukspolitikens första pelare.

Ändringsförslag 397
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 7 b ska 
kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla 
dessa satellitdata till de myndigheter som 
är behöriga för arealövervakningssystemet
eller till tjänsteleverantörer som 
bemyndigats av dessa att företräda dem.

I enlighet med artikel 7 b ska 
kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla 
dessa satellitdata till de myndigheter som 
är behöriga för arealövervaknings- och 
kontrollsystemet eller till 
tjänsteleverantörer som bemyndigats av 
dessa att företräda dem.

Or. en

Ändringsförslag 398
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 7 b ska 
kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla 
dessa satellitdata till de myndigheter som 
är behöriga för arealövervakningssystemet
eller till tjänsteleverantörer som 
bemyndigats av dessa att företräda dem.

I enlighet med artikel 7 b ska 
kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla 
dessa satellitdata till de myndigheter som 
är behöriga för arealövervaknings- och 
kontrollsystemet eller till 
tjänsteleverantörer som bemyndigats av 
dessa att företräda dem.

Or. en

Motivering

Satellitdata måste användas i så stor omfattning som möjligt även i kontrollsystemet.

Ändringsförslag 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska dock fortsätta att äga 
satellitdatan och ska få tillbaka den när 
arbetet är slutfört.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 400
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anförtro specialiserade 
enheter att utföra uppgifter som rör teknik 
eller arbetsmetoder i samband med det 
arealövervakningssystem som avses i 
artikel 64.1 c.

Kommissionen får anförtro specialiserade 
enheter att utföra uppgifter som rör teknik 
eller arbetsmetoder i samband med det 
arealövervaknings- och kontrollsystem
som avses i artikel 64.1 c.

Or. en
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Ändringsförslag 401
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anförtro specialiserade 
enheter att utföra uppgifter som rör teknik 
eller arbetsmetoder i samband med det 
arealövervakningssystem som avses i 
artikel 64.1 c.

Kommissionen får anförtro specialiserade 
enheter att utföra uppgifter som rör teknik 
eller arbetsmetoder i samband med det 
arealövervaknings- och kontrollsystem
som avses i artikel 64.1 c.

Or. en

Motivering

Satellitdata måste användas i så stor omfattning som möjligt även i kontrollsystemet.

Ändringsförslag 402
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förvalta unionens 
jordbruksmarknader i ett globalt 
perspektiv,

(a) rättvis och hållbart förvalta 
unionens jordbruksmarknader i ett globalt 
perspektiv, inklusive genom att upprätta 
och utvidga mekanismer för 
marknadsövervakning på regional och 
global nivå, samt beakta 
utvecklingsmålen,

Or. en

Motivering

Det behövs övervakning för att fastställa vilka externa effekter EU:s inrikespolitik har på 
utvecklingsländerna och uppnå en konsekvent politik för utveckling. I enlighet med artikel 191 
i EUF-fördraget får inte den gemensamma jordbrukspolitiken, eller finansieringen av den, 
göra det svårare att nå målen om hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet.
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Ändringsförslag 403
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förvalta unionens 
jordbruksmarknader i ett globalt 
perspektiv,

(a) anta särskilda åtgärder för att på 
ett lämpligt sätt anpassa funktionssättet 
för unionens jordbruksmarknader med 
hänsyn till förändringar i 
världsmarknaderna,

Or. en

Motivering

Möjliga utgifter som rör punkt a behöver förtydligas.

Ändringsförslag 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) ingripa på jordbruksmarknaderna 
i händelse av störningar som äventyrar 
den ekonomiska balansen för europeiska 
jordbruksföretag,

Or. fr

Ändringsförslag 405
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE630.688v01-00 46/178 AM\1170200SV.docx

SV

(b) säkerställa jordbruksekonomisk 
övervakning och miljö- och 
klimatövervakning av jordbruksmarkens 
användning och ändring av 
jordbruksmarkens användning, inbegripet 
skogsjordbruk, och övervakning av 
grödornas tillstånd så att det kan göras 
beräkningar, särskilt av avkastning och 
jordbruksproduktion samt exceptionella 
omständigheters inverkan på jordbruket,

(b) säkerställa jordbruksekonomisk 
övervakning och miljö- och 
klimatövervakning av jordbruksmarkens 
användning och ändring av 
jordbruksmarkens användning, inbegripet 
skogsjordbruk, och övervakning av 
markens och grödornas tillstånd så att det 
kan göras beräkningar, särskilt av 
avkastning och jordbruksproduktion samt 
exceptionella omständigheters inverkan på 
jordbruket, samt bedöma 
motståndskraften mot klimatförändringar 
hos jordbrukssystem och bedöma 
framsteg rörande genomförandet av 
jordbruksrutiner som bidrar till att uppnå 
klimatmålen och de mål som fastställs i 
Agenda 2030 för hållbar utveckling samt 
Parisavtalet,

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att övervaka den resursbas som jordbruket och i slutändan även vår 
långsiktiga produktivitet och konkurrenskraft vilar på. Det behövs dessutom övervakning för 
att fastställa vilka externa effekter EU:s inrikespolitik har på utvecklingsländerna. I enlighet 
med artikel 191 i EUF-fördraget får inte unionens klimat- och miljöpolitiska mål, den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller finansieringen av den göra det svårare att nå målen om 
hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet.

Ändringsförslag 406
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) säkerställa lämplig övervakning av 
de naturresurser som 
jordbruksproduktionen, i synnerhet mark 
och vatten, vilar på för att möjliggöra en 
sund bedömning av effektiviteten i fråga 
om utgifterna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken för att tillhandahålla 
kollektiva nyttigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 407
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till världsmarknadernas 
öppenhet, och

(d) bidra till världsmarknadernas 
öppenhet, inbegripet att säkerställa en 
enhetlig politik för utveckling, och

Or. en

Ändringsförslag 408
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till världsmarknadernas 
öppenhet, och

(d) anta särskilda åtgärder som bidrar
till öppenhet i utvecklingen på 
världsmarknaderna, och

Or. en

Motivering

Möjliga utgifter som rör punkt d behöver förtydligas.

Ändringsförslag 409
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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I enlighet med artikel 7 c ska 
kommissionen finansiera de insatser som 
rör insamling eller köp av data som krävs 
för att genomföra och övervaka den 
gemensamma jordbrukspolitiken, däribland 
satellitdata, geospatiala data och 
meteorologiska data, skapande av en 
rumslig datainfrastruktur samt en 
webbplats, utförande av särskilda studier 
om klimatförhållanden, fjärranalyser som 
används som hjälp vid övervakning av 
ändring av användningen av jordbruksmark 
och markkvaliteten, och aktualisering av 
agrometeorologiska och ekonometriska 
modeller. Vid behov ska dessa insatser 
genomföras i samarbete med Europeiska 
miljöbyrån, JRC och nationella laboratorier 
och organ eller med deltagande från den 
privata sektorn.

I enlighet med artikel 7 c ska 
kommissionen finansiera de insatser som 
rör insamling eller köp av data som krävs 
för att genomföra och övervaka den 
gemensamma jordbrukspolitiken och dess 
effekter både i och utanför unionen, 
däribland satellitdata, geospatiala data och 
meteorologiska data, skapande av en 
rumslig datainfrastruktur samt en 
webbplats, utförande av särskilda studier 
om klimatförhållanden, fjärranalyser som 
används som hjälp vid övervakning av 
ändring av användningen av jordbruksmark 
och markkvaliteten, och aktualisering av 
agrometeorologiska och ekonometriska 
data och modeller. Vid behov ska dessa 
insatser genomföras i samarbete med 
Europeiska miljöbyrån, Eurostat, JRC och 
nationella laboratorier och organ eller med 
deltagande från den privata sektorn, 
förutsatt att oberoende och insyn 
säkerställs, och med en öppen 
källinformation för delade och 
gemensamma resurser i offentlighetens 
ljus.

Or. en

Ändringsförslag 410
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
samarbeta för att ge tillgång till alla 
uppgifter och all information som krävs 
för att mäta den gemensamma 
jordbrukspolitikens framsteg och resultat. 
Detta kan inbegripa delning av 
information och uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 411
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa 
finansiering för att underhålla, och vid 
behov utvidga, Lucas och andra verktyg 
för att mäta utvecklingen av 
matjordsbildning och humifiering, 
markerosion och ansamling av 
bekämpningsmedel, så att det säkerställs 
att EU-medlen spenderas på ett effektivt 
sätt för att uppnå målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken enligt 
förordningen om strategiska planer 
[.../....].

Or. en

Motivering

Vi måste relativt sett spendera mycket lite (i jämförelse med t.ex. summan av direktstöd) för 
att kunna kontrollera att den gemensamma jordbrukspolitiken uppnår alla sina mål, särskilt 
när det gäller mark och andra naturresurser som jordbruket vilar på.

Ändringsförslag 412
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a

Övervakning av en konsekvent politik för 
utveckling

1. Enligt artikel 208 i EUF-fördraget ska 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
inverkan på livsmedelssystem och 



PE630.688v01-00 50/178 AM\1170200SV.docx

SV

långsiktig livsmedelsförsörjning i 
utvecklingsländer omfattas av 
regelbundna och oberoende 
bedömningar. Vid denna övervakning ska 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
inverkan från handeln med 
jordbruksprodukter mellan EU och 
utvecklingsländer på

i) produktion, bearbetning och 
distribution av livsmedel i de minst 
utvecklade länderna,

ii) lokala småbrukare och kvinnliga 
jordbrukare,

iii) produkter som utvecklingsländer 
betraktar som känsliga,

iv) produkter från sektorer där kopplat 
stöd genom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har beviljats och där 
krishanteringsåtgärder inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
vidtagits.

2. Vid bedömningen ska uppgifter 
granskas från EU:s observationsgrupper 
för marknader, fallstudier, rapportering 
om målen för hållbar utveckling samt 
från partnerländer och andra relevanta 
berörda parter, såsom 
civilsamhällesorganisationer. För detta 
ändamål ska den sektoriella och 
geografiska räckvidden för EU:s 
observationsgrupper för marknader 
utvidgas till att omfatta produkter som 
partnerländer betraktar som känsliga 
samt de minst utvecklade länderna. 
Kommissionen ska genom delegerade 
akter fastställa omfattningen av och 
förfarandet för bedömningen.

3. Om uppgiftsövervakningen tyder på en 
risk för negativa effekter på jordbrukets 
livsmedelsproduktion och -bearbetning 
eller på ett utvecklingslands 
livsmedelsförsörjning ska kommissionen 
utfärda en tidig varning, som föranleder 
ett samråd mellan unionen och de 
drabbade jordbrukssamhällena liksom 
partnerländernas regeringar för att 
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komma överens om korrigerande 
åtgärder. Sociala garantier ska finnas för 
de drabbade parterna.

4. Om ingen tidig varning utfärdas men 
negativa effekter uppstår får den 
drabbade parten lämna in ett klagomål. 
Klagomål ska tas emot av 
Europaparlamentets ständiga 
föredragande för en konsekvent politik för 
utveckling och handläggas av 
kommissionens förhörsombud. Bevis får 
lämnas av de grupper som berörs och 
andra intresserade parter.

5. Kommissionen ska lämna en årlig 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om resultaten av bedömningen, de 
uppgifter som framkommit och EU:s 
politiska reaktion.

Or. en

Motivering

Detta förfarande syftar till att inrätta en mekanism som övervakar en konsekvent politik för 
utveckling samtidigt som den gör det möjligt för kommissionen att ta emot signaler från de 
marknader och samhällen som eventuellt drabbas. Detta utökar de redan befintliga 
marknadsobservatoriernas roll. Kommissionens förhörsombud finns redan i Europeiska 
kommissionen och skulle också kunna tjänstgöra vid EU-delegationer med befogenheter inom 
handel och jordbruk.

Ändringsförslag 413
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, efter sitt beslut om 
antagande av en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, betala ett 
belopp som förskott till medlemsstaten för 
hela den period som den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
pågår. Detta första förskott ska betalas i 
delbetalningar enligt följande:

Kommissionen ska, efter sitt beslut om 
antagande av en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, betala ett 
belopp som förskott till medlemsstaten för 
hela den period som den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
pågår. Detta första förskott ska betalas som 
en andel motsvarande omkring 5 % av 
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Ejflus stödkvot för hela den period som 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken pågår.

Or. pl

Ändringsförslag 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, efter sitt beslut om 
antagande av en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, betala ett 
belopp som förskott till medlemsstaten för 
hela den period som den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
pågår. Detta första förskott ska betalas i 
delbetalningar enligt följande:

Kommissionen ska, efter sitt beslut om 
antagande av en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, betala ett 
belopp som förskott till medlemsstaten för 
hela den period som den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
pågår. Detta första förskott ska betalas som 
en andel motsvarande omkring 5 % av 
Ejflus stödkvot för hela den period som 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken pågår.

Or. pl

Ändringsförslag 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2021: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 416
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Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2021: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2021: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(a) 2021: 1,5 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. es

Motivering

Förskottet bör betalas ut över två år så att genomförandet av åtgärderna inom ramen för 
pelare II inte försenas.

Ändringsförslag 418
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2021: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(a) 2021: 1,5 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.
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Or. it

Ändringsförslag 419
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 2021: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(a) 2021: 1,5 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. es

Ändringsförslag 420
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 2022: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 2022: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. pl
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Ändringsförslag 422
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 2022: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(b) 2022: 1,5 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. es

Ändringsförslag 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 2022: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(b) 2022: 1,5 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. es

Motivering

Förskottet bör betalas ut över två år så att genomförandet av åtgärderna inom ramen för 
pelare II inte försenas.

Ändringsförslag 424
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 2022: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 

(b) 2022: 1,5 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
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pågår. pågår.

Or. it

Ändringsförslag 425
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 2023: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 2023: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. es

Motivering

Förskottet bör betalas ut över två år så att genomförandet av åtgärderna inom ramen för 
pelare II inte försenas.

Ändringsförslag 427
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 2023: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 2023: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 429
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 2023: 1 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

(c) 2023: 1,5 % av Ejflus stöd till den 
strategiska planen för hela den period den 
pågår.

Or. it

Ändringsförslag 430
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Inga ytterligare förskott ska betalas 
eller drivas in när en överföring har skett 
till eller från Ejflu i enlighet med artikel 90 
i förordning (EU) …/…[förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

3. Ytterligare förskott ska betalas eller 
drivas in när en överföring har skett till 
eller från Ejflu i enlighet med artikel 90 i 
förordning (EU) …/…[förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en

Motivering

En smidig start på interventioner som finansieras av Ejflu bör aldrig hindras av låga 
förskottsbelopp från EU. Särskilt interventioner som finansieras av Ejflu bidrar till viktiga 
mål (t.ex. miljömål, landsbygdsutvecklingsmål etc.). Det är inte motiverat att beräkna 
förfinansieringen av den ursprungliga Ejflu-budgeten, eftersom möjliga överföringar mellan 
de två pelarna kan få stora konsekvenser för det absoluta belopp som finns tillgängligt för 
förfinansiering.

Ändringsförslag 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inga ytterligare förskott ska betalas 
eller drivas in när en överföring har skett 
till eller från Ejflu i enlighet med artikel 90 
i förordning (EU) …/…[förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

3. Ytterligare förskott får betalas eller 
drivas in när en överföring har skett till 
eller från Ejflu i enlighet med artikel 90 i 
förordning (EU) …/…[förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en

Ändringsförslag 432
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ränta som förskottet ger 
upphov till ska användas till den 
strategiska planen inom den gemensamma 

4. Den ränta som förskottet ger 
upphov till ska användas till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
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jordbrukspolitiken och avräknas från 
beloppet för offentliga utgifter i den 
slutliga utgiftsdeklarationen.

jordbrukspolitiken eller till den regionala 
interventionsplanen och avräknas från 
beloppet för offentliga utgifter i den 
slutliga utgiftsdeklarationen.

Or. en

Motivering

I händelse av regionala planer, och för att upprätthålla denna artikels samstämmighet, bör 
den ränta som tillkommit av förhandsbelopp användas för samma plan som genererade den.

Ändringsförslag 433
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De ska 
beräknas genom att den bidragsnivå som 
gäller för varje interventionstyp tillämpas 
på de offentliga utgifter som betalats och 
som hänför sig till den såsom avses i 
artikel 85 i förordning (EU) nr 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller, i 
tillämpliga fall, för varje regionalt 
interventionsprogram. De ska beräknas 
genom att den bidragsnivå som gäller för 
varje interventionstyp tillämpas på de 
offentliga utgifter som betalats och som 
hänför sig till den såsom avses i artikel 85 i 
förordning (EU) nr .../...[förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en

Motivering

Förtydligande om mellanliggande betalningar i händelse av regionala interventionsprogram.

Ändringsförslag 434
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De ska 
beräknas genom att den bidragsnivå som 
gäller för varje interventionstyp tillämpas 
på de offentliga utgifter som betalats och 
som hänför sig till den såsom avses i 
artikel 85 i förordning (EU) nr 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De ska 
beräknas genom att den 
medfinansieringsnivå som gäller för varje 
interventionstyp tillämpas på de offentliga 
utgifter som betalats och som hänför sig till 
den såsom avses i artikel 85 i förordning 
(EU) nr .../...[förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en

Ändringsförslag 435
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 52 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationen inbegripa de 
totalbelopp som har betalats ut eller, när 
det gäller garantier, de belopp som avsatts 
enligt garantiavtal, av den förvaltande 
myndigheten till slutmottagare enligt leden 
a, b och c i [artikel 74.5 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
– stödberättiganderegler eller 
finansieringsinstrument].

3. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 53.1 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationen inbegripa de 
totalbelopp som har betalats ut eller, när 
det gäller garantier, de belopp som avsatts 
enligt garantiavtal, av den förvaltande 
myndigheten till slutmottagare enligt leden 
a, b och c i [artikel 74.5 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
– stödberättiganderegler eller 
finansieringsinstrument].

Or. sl

Motivering

Hänvisning bör göras till artikel 53.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser för 
finansieringsinstrument som förvaltas av förvaltningsmyndigheten.
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Ändringsförslag 436
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 52 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationer som inbegriper utgifter 
för finansieringsinstrument uppfylla 
följande villkor:

4. Om finansieringsinstrument 
genomförs i enlighet med artikel 53.2 i 
förordning (EU) …/... [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska 
utgiftsdeklarationer som inbegriper utgifter 
för finansieringsinstrument uppfylla 
följande villkor:

Or. sl

Motivering

Hänvisning bör göras till artikel 53.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser för 
finansieringsinstrument som förvaltas under förvaltningsmyndighetens ansvar.

Ändringsförslag 437
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 
resurser finns tillgängliga, på grundval av 
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomfördes och motsvarande beslut om 
avslutande av räkenskaperna. Dessa 
räkenskaper ska ha inkommit till 
kommissionen senast sex månader efter det 
fastställda slutdatumet för stödberättigande 

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt förutsatt att den 
berörda medlemsstaten har visat 
kommissionen att den uppnår 
kvantifierade, mätbara och objektivt eller 
vetenskapligt kontrollerbara resultat för 
en klimat-, miljö- och utvecklingsmässig 
hållbarhet på bland annat det sätt som 
avses i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och Parisavtalet, ska 
kommissionen göra slutbetalningen, under 
förutsättning att resurser finns tillgängliga, 
på grundval av den finansieringsplanen 
som gäller för typerna av Ejflu-
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av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i 
förordning (EU) nr .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

interventioner, årsräkenskaperna för det 
senaste budgetåret då den berörda 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken genomfördes och 
motsvarande beslut om avslutande av 
räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha 
inkommit till kommissionen senast sex 
månader efter det fastställda slutdatumet 
för stödberättigande av utgifter som 
föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) 
nr .../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 438
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 
resurser finns tillgängliga, på grundval av 
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomfördes och motsvarande beslut om 
avslutande av räkenskaperna. Dessa 
räkenskaper ska ha inkommit till 
kommissionen senast sex månader efter det 
fastställda slutdatumet för stödberättigande 
av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i 
förordning (EU) nr .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 
resurser finns tillgängliga, på grundval av 
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller, i 
tillämpliga fall, det regionala 
interventionsprogrammet genomfördes 
och motsvarande beslut om avslutande av 
räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha 
inkommit till kommissionen senast sex 
månader efter det fastställda slutdatumet 
för stödberättigande av utgifter som 
föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) 
nr .../... [förordningen om strategiska planer 
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utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

Or. en

Motivering

Förtydligande om slutbetalningen av landsbygdsutvecklingsinterventioner i händelse av 
regionala interventionsprogram.

Ändringsförslag 439
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter mottagande av den sista 
årliga prestationsrapporten om 
genomförandet av en strategisk plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
kommissionen göra slutbetalningen, under 
förutsättning att resurser finns 
tillgängliga, på grundval av den 
finansieringsplanen som gäller för typerna 
av Ejflu-interventioner, årsräkenskaperna 
för det senaste budgetåret då den berörda 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken genomfördes och 
motsvarande beslut om avslutande av 
räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha 
inkommit till kommissionen senast sex 
månader efter det fastställda slutdatumet 
för stödberättigande av utgifter som 
föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) 
nr .../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

1. Efter mottagande av den sista 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen på grundval av den 
finansieringsplanen som gäller för typerna 
av Ejflu-interventioner, årsräkenskaperna 
för det senaste budgetåret då den berörda 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken genomfördes och 
motsvarande beslut om avslutande av 
räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha 
inkommit till kommissionen senast sex 
månader efter det fastställda slutdatumet 
för stödberättigande av utgifter som 
föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) 
nr .../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

Or. en
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Motivering

Denna mening betyder ingenting, eftersom kommissionen alltid tar hänsyn till om resurser 
finns tillgängliga innan den gör slutbetalningen.

Ändringsförslag 440
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen, under förutsättning att 
resurser finns tillgängliga, på grundval av 
den finansieringsplanen som gäller för 
typerna av Ejflu-interventioner, 
årsräkenskaperna för det senaste budgetåret 
då den berörda strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomfördes och motsvarande beslut om 
avslutande av räkenskaperna. Dessa 
räkenskaper ska ha inkommit till 
kommissionen senast sex månader efter det 
fastställda slutdatumet för stödberättigande 
av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i 
förordning (EU) nr .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

1. Efter mottagande av den sista årliga 
prestationsrapporten om genomförandet av 
en strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen göra 
slutbetalningen på grundval av den 
finansieringsplanen som gäller för typerna 
av Ejflu-interventioner, årsräkenskaperna 
för det senaste budgetåret då den berörda 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken genomfördes och 
motsvarande beslut om avslutande av 
räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha 
inkommit till kommissionen senast sex 
månader efter det fastställda slutdatumet 
för stödberättigande av utgifter som 
föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) 
nr .../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och ska omfatta de 
utgifter det utbetalande organet har betalat 
fram till och med det sista datumet för 
stödberättigande av utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 441
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den sista årliga
prestationsrapporten och de handlingar 
som är nödvändiga för avslutandet av 
räkenskaperna för planens sista 
genomförandeår inte har kommit in till 
kommissionen senast det datum som anges 
i punkt 1 medför detta automatiskt 
återtagande av medlen enligt artikel 32.

3. Om den sista prestationsrapporten 
och de handlingar som är nödvändiga för 
avslutandet av räkenskaperna för planens 
sista genomförandeår inte har kommit in 
till kommissionen senast det datum som 
anges i punkt 1 medför detta automatiskt 
återtagande av medlen enligt artikel 32.

Or. en

Motivering

I likhet med andra EU-fonder föreslår kommissionen också i detta lagstiftningsförslag att 
medlemsstaterna ska rapportera årligen. Jag kan inte stödja detta nya inslag, eftersom de 
nationella och regionala förvaltningarna inte skulle kunna samla in och sortera de uppgifter 
som krävs för årliga prestationsrapporter. Rapporter vartannat eller vart tredje år vore 
mycket mer genomförbart, och rapporternas punktlighet och trovärdighet skulle därmed 
säkerställas.

Ändringsförslag 442
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. pl
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Ändringsförslag 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. pl

Ändringsförslag 444
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. fr
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återgå till regeln N + 3 i syfte att ge de tidsfrister som 
krävs för att genomföra programmen väl och säkerställa adekvat användning av det årliga 
budgetanslaget.

Ändringsförslag 445
Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. ro

Ändringsförslag 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 



PE630.688v01-00 68/178 AM\1170200SV.docx

SV

andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. pl

Motivering

Detta ändringsförslag gör det enklare att använda medlen inom den andra pelaren på ett 
bättre sätt. Principen n+3 bör bibehållas.

Ändringsförslag 447
Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Status quo bibehålls.

Ändringsförslag 448
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. hr

Ändringsförslag 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. es

Motivering

För att budgetåtagandena lättare ska kunna uppfyllas måste regeln om N + 3 kvarstå. 
Eftersom GJP-modellen har ändrats är det inte läge att ändra denna regel, åtminstone inte 
för tillfället. Detta ändringsförslag är förenligt med ståndpunkten i förslaget till betänkande 
om de strategiska planerna.
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Ändringsförslag 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 451
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. es
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Motivering

Under de första programåren kommer det att vara svårare att uppfylla detta strängare krav. 
Vi anser att regeln n + 3 måste bibehållas för att åtagandena ska kunna uppfyllas.

Ändringsförslag 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
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gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Jag föredrar att behålla N+3-årsregeln i stället för den föreslagna N+2-regeln. Vi behöver 
mer tid för att se till att EU-medlen kommer att användas fullt ut för investeringar, miljön, 
klimatet m.m. och inte går förlorade.

Ändringsförslag 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 455
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 

1. Den del av ett budgetåtagande för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner i en 
strategisk plan inom den gemensamma 
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jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
andra året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

jordbrukspolitiken som inte har använts för 
utbetalning av förskottet eller för 
mellanliggande betalningar eller för vilken 
ingen utgiftsdeklaration som uppfyller 
kraven i artikel 30.3 har kommit in till 
kommissionen senast den 31 december det 
tredje året efter det år då budgetåtagandet 
gjordes, ska automatiskt återtas av 
kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 456
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av ett rättsligt förfarande 
eller administrativt överklagande med 
suspensiv verkan, ska den tidsfrist som 
avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska 
återtagandet, vad avser det belopp som 
motsvarar de berörda insatserna, avbrytas 
under tiden det rättsliga förfarandet eller 
det administrativa överklagandet pågår, 
under förutsättning att kommissionen får 
en motiverad anmälan från medlemsstaten 
senast den 31 januari år N + 3.

3. I händelse av ett rättsligt förfarande 
eller administrativt överklagande med 
suspensiv verkan, ska den tidsfrist som 
avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska 
återtagandet, vad avser det belopp som 
motsvarar de berörda insatserna, avbrytas 
under tiden det rättsliga förfarandet eller 
det administrativa överklagandet pågår, 
under förutsättning att kommissionen får 
en motiverad anmälan från medlemsstaten 
senast den 31 januari år N + 4.

Or. hr

Ändringsförslag 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av ett rättsligt förfarande 
eller administrativt överklagande med 

3. I händelse av ett rättsligt förfarande 
eller administrativt överklagande med 
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suspensiv verkan, ska den tidsfrist som 
avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska 
återtagandet, vad avser det belopp som 
motsvarar de berörda insatserna, avbrytas 
under tiden det rättsliga förfarandet eller 
det administrativa överklagandet pågår, 
under förutsättning att kommissionen får 
en motiverad anmälan från medlemsstaten 
senast den 31 januari år N + 3.

suspensiv verkan, ska den tidsfrist som 
avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska 
återtagandet, vad avser det belopp som 
motsvarar de berörda verksamheterna, 
avbrytas under tiden det rättsliga 
förfarandet eller det administrativa 
överklagandet pågår, under förutsättning 
att kommissionen får en motiverad 
anmälan från medlemsstaten senast den 31 
januari år N + 4.

Or. en

Motivering

Ändring i enlighet med omnibusförordningen.

Ändringsförslag 458
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av ett rättsligt förfarande 
eller administrativt överklagande med 
suspensiv verkan, ska den tidsfrist som 
avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska 
återtagandet, vad avser det belopp som 
motsvarar de berörda insatserna, avbrytas 
under tiden det rättsliga förfarandet eller 
det administrativa överklagandet pågår, 
under förutsättning att kommissionen får 
en motiverad anmälan från medlemsstaten 
senast den 31 januari år N + 3.

3. I händelse av ett rättsligt förfarande 
eller administrativt överklagande med 
suspensiv verkan, ska den tidsfrist som 
avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska 
återtagandet, vad avser det belopp som 
motsvarar de berörda insatserna, avbrytas 
under tiden det rättsliga förfarandet eller 
det administrativa överklagandet pågår, 
under förutsättning att kommissionen får 
en motiverad anmälan från medlemsstaten 
senast den 31 januari år N + 4.

Or. es

Ändringsförslag 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
2.

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
3.

Or. es

Ändringsförslag 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
2.

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
3.

Or. en

Motivering

Jag föredrar att behålla N+3-årsregeln i stället för den föreslagna N+2-regeln. Vi behöver 
mer tid för att se till att EU-medlen kommer att användas fullt ut för investeringar, miljön, 
klimatet m.m. och inte går förlorade.

Ändringsförslag 461
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
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2. 3.

Or. it

Ändringsförslag 462
Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
2.

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
3.

Or. ro

Ändringsförslag 463
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
2.

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
3.

Or. hr

Ändringsförslag 464
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
2.

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
3.

Or. es

Ändringsförslag 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
2.

(a) Den del av budgetåtagandena för 
vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men 
där ersättningen minskats eller innehållits 
av kommissionen den 31 december år N + 
3.

Or. en

Ändringsförslag 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för Ejflu kan en insats få olika 
former av stöd från den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och från andra europeiska struktur- och 
investeringsfonder eller unionsinstrument 
endast om det sammanlagda ackumulerade 
stödbelopp som beviljats under de olika 
stödformerna inte överstiger den högsta 
stödnivån eller det högsta stödbeloppet 
som är tillämpligt på den typen av 

Inom ramen för Ejflu kan en insats få olika 
former av stöd från den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och från andra europeiska struktur- och 
investeringsfonder eller unionsinstrument 
endast om det sammanlagda ackumulerade 
stödbelopp som beviljats under de olika 
stödformerna inte överstiger den högsta 
stödnivån eller det högsta stödbeloppet 
som är tillämpligt på den typen av 
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intervention enligt avdelning III i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]. I sådana fall ska 
medlemsstaterna inte deklarera utgifter 
till kommissionen för

intervention enligt avdelning III i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]. I sådana fall ska 
utgifter som deklareras i en 
betalningsansökan inte deklareras för

Or. en

Ändringsförslag 467
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för Ejflu kan en insats få olika 
former av stöd från den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och från andra europeiska struktur- och 
investeringsfonder eller unionsinstrument 
endast om det sammanlagda ackumulerade 
stödbelopp som beviljats under de olika 
stödformerna inte överstiger den högsta 
stödnivån eller det högsta stödbeloppet 
som är tillämpligt på den typen av 
intervention enligt avdelning III i 
förordning (EU) .../... [förordningen om
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]. I sådana fall ska 
medlemsstaterna inte deklarera utgifter till 
kommissionen för

Inom ramen för Ejflu kan en insats få olika 
former av stöd från den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och från andra europeiska struktur- och 
investeringsfonder eller unionsinstrument 
endast om det sammanlagda ackumulerade 
stödbelopp som beviljats under de olika 
stödformerna inte överstiger den högsta 
stödnivån eller det högsta stödbeloppet 
som är tillämpligt på den typen av 
intervention enligt avdelning III i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]. I sådana fall ska 
medlemsstaterna inte deklarera hela eller 
delar av utgifter till kommissionen för

Or. en

Motivering

Den sista meningen i det andra stycket utesluter ackumulering av utgifter från den strategiska 
planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken med andra EU-instrument (båda kan 
deklareras), medan den första meningen uttryckligen tillåter det upp till den högsta stödnivån.

Ändringsförslag 468
Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det utgiftsbelopp som ska införas i en 
utgiftsdeklaration får beräknas på 
proportionella grunder i enlighet med det 
dokument där stödvillkoren anges.

Det utgiftsbelopp som ska införas i en 
utgiftsdeklaration för de olika 
stödinstrument som avses i det andra 
stycket får beräknas på proportionella 
grunder i enlighet med det dokument där 
stödvillkoren anges.

Or. en

Motivering

Det sista stycket möjliggör även en proportionell utgiftsdeklaration, antagligen för olika 
instrument, men förslaget är inte helt tydligt.

Ändringsförslag 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De utgifter som avses i artikel 5.2 och 
artikel 6 får finansieras av unionen endast 
om

De utgifter som avses i artikel 5.2 och 
artikel 6 får finansieras av unionen endast 
om de har betalats av godkända 
utbetalande organ, och

Or. en

Ändringsförslag 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de har betalats av ackrediterade 
utbetalande organ,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 471
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med unionens regler, eller

(b) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med unionens regler.

Or. fr

Motivering

Detta kompletterande ändringsförslag syftar till att hitta en medelväg mellan 
begränsningarna med ett system för årlig kontroll som grundas på prestation, fördelarna med 
flerårig kontroll av medlemsstaternas framsteg mot att uppnå EU:s mål och en återgång till 
den nuvarande situationen (enbart kontroll av överensstämmelse). Det verkar inte realistiskt 
att införa dessa tre system, och därför föreslås det att enbart kontrollen av utgifternas 
överensstämmelse och ett flerårigt prestationssystem behålls.

Ändringsförslag 472
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) vad gäller typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) nr .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken],

utgår

i) det finns en motsvarande rapporterad 
output, och

ii) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med tillämpliga styrningssystem, 
och inte sträcker sig till de villkor för 
stödberättigande för enskilda 
stödmottagare som fastställs i de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.
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Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag om strykning syftar till att hitta en medelväg mellan begränsningarna 
med ett system för årlig kontroll som grundas på prestation, fördelarna med flerårig kontroll 
av medlemsstaternas framsteg mot att uppnå EU:s mål och en återgång till den nuvarande 
situationen (enbart kontroll av överensstämmelse). Det verkar inte realistiskt att införa dessa 
tre system, och därför föreslås det att enbart kontrollen av utgifternas överensstämmelse och 
ett flerårigt prestationssystem behålls.

Ändringsförslag 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) det finns en motsvarande 
rapporterad output, och

utgår

Or. en

Motivering

Detta bör utgå eftersom en outputdeklaration inte är en del av utgiftsdeklarationen utan av de 
prestationsrapporter som avses i artikel 121.4 i förordningen om strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 474
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) det finns en motsvarande 
rapporterad output, och

i) det finns en motsvarande 
rapporterad output enligt bilaga I i 
förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
åtminstone garanterar EU-omfattande 
grundvillkor för hållbarhet, och
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Or. en

Ändringsförslag 475
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) de inte medför några sociala eller 
miljömässiga skador och är förenliga med 
EU:s politiska mål och internationella 
åtaganden och skyldigheter enligt 
artiklarna 5–6 i förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med tillämpliga styrningssystem, 
och inte sträcker sig till de villkor för 
stödberättigande för enskilda 
stödmottagare som fastställs i de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
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av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.

Ändringsförslag 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med tillämpliga styrningssystem, 
och inte sträcker sig till de villkor för 
stödberättigande för enskilda 
stödmottagare som fastställs i de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Or. en

Motivering

Detta led bör utgå eftersom frågan behandlas under kontrollen av överensstämmelse i artikel 
53.

Ändringsförslag 478
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med tillämpliga styrningssystem, 
och inte sträcker sig till de villkor för 
stödberättigande för enskilda 
stödmottagare som fastställs i de nationella 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

ii) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med tillämpliga styrningssystem 
och iakttar de villkor som fastställs i de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, genom 
vilka en gemensam strategi och lika 
konkurrensvillkor mellan 
medlemsstaterna säkerställs.

Or. en
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Motivering

Den nya genomförandestrategin förskjuter tonvikten från berättigande på gårdsnivå till 
resultat på statlig nivå, men bestämmelser på gårdsnivå kommer att fastställas av 
medlemsstaterna. Det är viktigt att dessa har en gemensam strategi och tillsammans bevarar 
den gemensamma strategin för lika konkurrensvillkor, som utgör grunden för den 
gemensamma marknaden.

Ändringsförslag 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket c i ska inte gälla förskott 
som betalats ut till stödmottagare i 
enlighet med de typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) nr .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken].

utgår

Or. fr

Motivering

Detta kompletterande ändringsförslag syftar till att hitta en medelväg mellan 
begränsningarna med ett system för årlig kontroll som grundas på prestation, fördelarna med 
flerårig kontroll av medlemsstaternas framsteg mot att uppnå EU:s mål och en återgång till 
den nuvarande situationen (enbart kontroll av överensstämmelse). Det verkar inte realistiskt 
att införa dessa tre system, och därför föreslås det att enbart kontrollen av utgifternas 
överensstämmelse och ett flerårigt prestationssystem behålls.

Ändringsförslag 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 36 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om unionsrätten anger tidsfrister för 
betalning ska alla utbetalningar som görs 
av de utbetalande organen till 
stödmottagarna, före tidigast möjliga 

Om unionsrätten anger tidsfrister för 
betalning ska alla utbetalningar som görs 
av de utbetalande organen till 
stödmottagarna, före tidigast möjliga 
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betalningsdatum och efter sista möjliga 
betalningsdatum, betraktas som ej 
berättigande till unionsfinansiering.

betalningsdatum och efter sista möjliga 
betalningsdatum, enbart betraktas som ej 
berättigande till unionsfinansiering om den 
bristande efterlevnaden allvarligt skadar 
unionens ekonomiska intressen. Det 
utbetalande organet i fråga ska alltid ha 
möjlighet att förklara sig.

Or. fr

Ändringsförslag 481
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 36 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om unionsrätten anger tidsfrister för 
betalning ska alla utbetalningar som görs 
av de utbetalande organen till 
stödmottagarna, före tidigast möjliga 
betalningsdatum och efter sista möjliga 
betalningsdatum, betraktas som ej 
berättigande till unionsfinansiering.

Om unionsrätten anger tidsfrister för 
betalning ska alla utbetalningar som görs 
av de utbetalande organen till 
stödmottagarna, före tidigast möjliga 
betalningsdatum och efter sista möjliga 
betalningsdatum, betraktas som ej 
berättigande till unionsfinansiering, utom i 
de fall, på de villkor och inom de gränser 
som fastställs med beaktande av 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Motivering

Den nuvarande formuleringen av detta ämne i artikel 40 i förordning (EU) nr 1306/2013 
speglar EU:s mål bättre.

Ändringsförslag 482
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 36 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 

För att se till att utgifter som betalas ut 
före första möjliga betalningsdatum eller 
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med avseende på att komplettera denna 
förordning med regler om de 
omständigheter och villkor under vilka de 
utbetalningar som avses i första stycket i 
denna artikel får anses vara 
stödberättigande, med beaktande av 
proportionalitetsprincipen.

efter sista möjliga betalningsdatum blir 
berättigade till unionsfinansiering 
samtidigt som man begränsar de 
finansiella verkningarna av detta ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
genom undantag från regeln i första 
stycket.

Or. en

Motivering

Den nuvarande formuleringen av detta ämne i artikel 40 i förordning (EU) nr 1306/2013 
speglar EU:s mål bättre.

Ändringsförslag 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår

Minskning av månadsbetalningar och 
mellanliggande betalningar

1. Om kommissionen fastställer utifrån 
utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att de 
finansiella tak som fastställs i 
unionsrätten har överskridits, ska 
kommissionen minska 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

2. Om kommissionen fastställer utifrån 
utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att 
tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, 
ska den berörda medlemsstaten ges 
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möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
en period som inte ska vara kortare än 30 
dagar. Om medlemsstaten inte lämnar 
något svar på kommissionens begäran 
inom den fastställda tidsperioden, eller 
om kommissionen anser att det inlämnade 
svaret är otillräckligt, får kommissionen 
minska månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

3. Minskningar enligt denna artikel ska 
inte påverka tillämpningen av artikel 51.

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om förfarandet och andra 
praktiska arrangemang för att den 
mekanism som avses i 36 ska fungera. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

Or. pl

Ändringsförslag 484
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår

Minskning av månadsbetalningar och 
mellanliggande betalningar

1. Om kommissionen fastställer utifrån 
utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att de 
finansiella tak som fastställs i 
unionsrätten har överskridits, ska 
kommissionen minska 
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månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

2. Om kommissionen fastställer utifrån 
utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att 
tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, 
ska den berörda medlemsstaten ges 
möjlighet att lämna sina synpunkter inom 
en period som inte ska vara kortare än 30 
dagar. Om medlemsstaten inte lämnar 
något svar på kommissionens begäran 
inom den fastställda tidsperioden, eller 
om kommissionen anser att det inlämnade 
svaret är otillräckligt, får kommissionen 
minska månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

3. Minskningar enligt denna artikel ska 
inte påverka tillämpningen av artikel 51.

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om förfarandet och andra 
praktiska arrangemang för att den 
mekanism som avses i 36 ska fungera. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

Or. pl

Ändringsförslag 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
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Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen fastställer 
utifrån utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att de 
finansiella tak som fastställs i unionsrätten 
har överskridits, ska kommissionen minska 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

1. Om kommissionen fastställer 
utifrån utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att de 
finansiella tak som fastställs i unionsrätten 
har överskridits, ska kommissionen minska 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten efter det att 
Europaparlamentet och rådet gett sitt 
samtycke.

Or. fr

Ändringsförslag 486
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen fastställer 
utifrån utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att 
tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, ska 
den berörda medlemsstaten ges möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom en period 
som inte ska vara kortare än 30 dagar. Om 
medlemsstaten inte lämnar något svar på 
kommissionens begäran inom den 
fastställda tidsperioden, eller om 
kommissionen anser att det inlämnade 
svaret är otillräckligt, får kommissionen 
minska månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om månadsbetalningar 
som avses i artikel 19.3 eller inom ramen 
för de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

2. Om kommissionen fastställer 
utifrån utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att 
tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, ska 
den berörda medlemsstaten ges möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom en period 
som inte ska vara kortare än 30 dagar. Om 
medlemsstaten inte lämnar något svar på 
kommissionens begäran inom den 
fastställda tidsperioden, eller om 
kommissionen har konstaterat att de 
kommentarer som lämnats är uppenbart 
otillräckliga, får kommissionen minska 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om månadsbetalningar 
som avses i artikel 19.3 eller inom ramen 
för de mellanliggande betalningar som 
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avses i artikel 30. Kommissionen ska
säkerställa att minskningar inte leder till 
ytterligare förseningar eller problem i 
medlemsstaten för de slutliga 
stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen fastställer 
utifrån utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att 
tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, ska 
den berörda medlemsstaten ges möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom en period 
som inte ska vara kortare än 30 dagar. Om 
medlemsstaten inte lämnar något svar på 
kommissionens begäran inom den 
fastställda tidsperioden, eller om 
kommissionen anser att det inlämnade 
svaret är otillräckligt, får kommissionen 
minska månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten inom ramen för de 
genomförandeakter om 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

2. Om kommissionen fastställer 
utifrån utgiftsdeklarationerna eller den 
information som avses i artikel 88 att 
tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, ska 
den berörda medlemsstaten ges möjlighet 
att lämna sina synpunkter inom en period 
som inte ska vara kortare än 30 dagar. Om 
medlemsstaten inte lämnar något svar på 
kommissionens begäran inom den 
fastställda tidsperioden, eller om 
kommissionen anser att det inlämnade 
svaret är otillräckligt, får kommissionen 
minska månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna till den 
berörda medlemsstaten efter det att 
Europaparlamentet och rådet gett sitt 
samtycke.

Or. fr

Ändringsförslag 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană,
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minskningar enligt denna artikel 
ska inte påverka tillämpningen av artikel 
51.

3. Minskningar enligt denna artikel 
ska tillämpas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen och ska inte 
påverka tillämpningen av artikel 51.

Or. en

Ändringsförslag 489
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår

Innehållande av utbetalningar i samband 
med det årliga räkenskapsavslutet

1.

Om medlemsstaterna inte lämnar in de 
handlingar som avses i artiklarna 8.3 och 
11.1 inom tidsfristerna, enligt artikel 8.3, 
får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne det 
totalbelopp av månadsbetalningarna som 
avses i artikel 19.3. Kommissionen ska 
betala ut de innehållna beloppen när den 
erhåller de saknade handlingarna från de 
berörda medlemsstaterna, under 
förutsättning att dagen för mottagande 
inte är senare än sex månader efter 
fristen.

Vad gäller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30 ska 
utgiftsdeklarationen anses vara ogiltig i 
enlighet med punkt 6 i den artikeln.

2.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
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mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne de månadsbetalningar 
som avses i artikel 19.3 eller de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

Innehållandet ska tillämpas på den 
relevanta utgiften i fråga om 
interventioner som har varit föremål för 
de minskningar som avses i artikel 52.2 
och beloppet som hålls inne ska inte 
överstiga den procentsats som motsvarar 
den minskning som tillämpats i enlighet 
med artikel 52.2. De innehållna beloppen 
ska återbetalas av kommissionen till 
medlemsstaterna eller förbli permanent 
nedsatta genom den genomförandeakt 
som avses i artikel 52.

Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på innehållandet av 
utbetalningarna.

3.

De genomförandeakter som föreskrivs i 
denna artikel ska antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
101.2.

Innan kommissionen antar dessa 
genomförandeakter, ska den informera 
den berörda medlemsstaten om sin avsikt 
att göra detta och ge medlemsstaten 
möjlighet att lämna ytterligare 
information inom en period som inte ska 
vara kortare än 30 dagar.

Genomförandeakterna som fastställer de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30, ska ta hänsyn till 
de genomförandeakter som antas i 
enlighet med denna punkt.

Or. pl
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Ändringsförslag 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår

Innehållande av utbetalningar i samband 
med det årliga räkenskapsavslutet

1.

Om medlemsstaterna inte lämnar in de 
handlingar som avses i artiklarna 8.3 och 
11.1 inom tidsfristerna, enligt artikel 8.3, 
får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne det 
totalbelopp av månadsbetalningarna som 
avses i artikel 19.3. Kommissionen ska 
betala ut de innehållna beloppen när den 
erhåller de saknade handlingarna från de 
berörda medlemsstaterna, under 
förutsättning att dagen för mottagande 
inte är senare än sex månader efter 
fristen.

Vad gäller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30 ska 
utgiftsdeklarationen anses vara ogiltig i 
enlighet med punkt 6 i den artikeln.

2.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne de månadsbetalningar 
som avses i artikel 19.3 eller de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

Innehållandet ska tillämpas på den 
relevanta utgiften i fråga om 
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interventioner som har varit föremål för 
de minskningar som avses i artikel 52.2 
och beloppet som hålls inne ska inte 
överstiga den procentsats som motsvarar 
den minskning som tillämpats i enlighet 
med artikel 52.2. De innehållna beloppen 
ska återbetalas av kommissionen till 
medlemsstaterna eller förbli permanent 
nedsatta genom den genomförandeakt 
som avses i artikel 52.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på innehållandet av 
utbetalningarna.

3.

De genomförandeakter som föreskrivs i 
denna artikel ska antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
101.2.

Innan kommissionen antar dessa 
genomförandeakter, ska den informera 
den berörda medlemsstaten om sin avsikt 
att göra detta och ge medlemsstaten 
möjlighet att lämna ytterligare 
information inom en period som inte ska 
vara kortare än 30 dagar.

Genomförandeakterna som fastställer de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30, ska ta hänsyn till 
de genomförandeakter som antas i 
enlighet med denna punkt.

Or. pl

Ändringsförslag 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Om medlemsstaterna inte lämnar in de 
handlingar som avses i artiklarna 8.3 och 
11.1 inom tidsfristerna, enligt artikel 8.3, 
får kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne det totalbelopp av 
månadsbetalningarna som avses i artikel 
19.3. Kommissionen ska betala ut de 
innehållna beloppen när den erhåller de 
saknade handlingarna från de berörda 
medlemsstaterna, under förutsättning att 
dagen för mottagande inte är senare än sex 
månader efter fristen.

Om medlemsstaterna inte lämnar in de 
handlingar som avses i artiklarna 8.3 och 
11.1 inom tidsfristerna, enligt artikel 8.3, 
får kommissionen, efter att ha informerat 
Europaparlamentet och rådet, anta 
genomförandeakter för att hålla inne det 
totalbelopp av månadsbetalningarna som 
avses i artikel 19.3. Kommissionen ska 
betala ut de innehållna beloppen när den 
erhåller de saknade handlingarna från de 
berörda medlemsstaterna, under 
förutsättning att dagen för mottagande inte 
är senare än ett år efter fristen.

Or. fr

Ändringsförslag 492
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in de 
handlingar som avses i artiklarna 8.3 och 
11.1 inom tidsfristerna, enligt artikel 8.3, 
får kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne det totalbelopp av 
månadsbetalningarna som avses i artikel 
19.3. Kommissionen ska betala ut de 
innehållna beloppen när den erhåller de 
saknade handlingarna från de berörda 
medlemsstaterna, under förutsättning att 
dagen för mottagande inte är senare än sex 
månader efter fristen.

Om medlemsstaterna inte lämnar in de 
handlingar som avses i artiklarna 8.3 och 
11.1 senast den 30 juni, enligt artikel 8.3, 
får kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne det totalbelopp av 
månadsbetalningarna som avses i artikel 
19.3. Kommissionen ska betala ut de 
innehållna beloppen när den erhåller de 
saknade handlingarna från de berörda 
medlemsstaterna, under förutsättning att 
dagen för mottagande inte är senare än sex 
månader efter fristen.

Or. en

Motivering

Den 15 februari skulle vara för tidigt för prestationsrapporten. Den 30 juni skulle passa 
bättre.

Ändringsförslag 493
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Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen inom ramen för 
det årliga prestationsavslut som avses i 
artikel 52 fastställer att skillnaden mellan 
den deklarerade utgiften och det belopp 
som motsvarar relevant rapporterad 
output är mer än 50 % och medlemsstaten 
inte kan anföra vederbörligen motiverade 
skäl får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

utgår

Innehållandet ska tillämpas på den 
relevanta utgiften i fråga om 
interventioner som har varit föremål för 
de minskningar som avses i artikel 52.2 
och beloppet som hålls inne ska inte 
överstiga den procentsats som motsvarar 
den minskning som tillämpats i enlighet 
med artikel 52.2. De innehållna beloppen 
ska återbetalas av kommissionen till 
medlemsstaterna eller förbli permanent 
nedsatta genom den genomförandeakt 
som avses i artikel 52.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på innehållandet av 
utbetalningarna.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med föredragandens vilja att enbart genomföra 
fleråriga prestationskontroller och således avskaffa den årliga kontrollen av output. Det är 
därför lämpligt att ta bort denna punkt om regler om innehållanden av betalningar i händelse 
av ett årligt prestationsavslut – detta prestationsavslut finns inte längre, och därför bör även 
punkten tas bort.
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Ändringsförslag 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen inom ramen för 
det årliga prestationsavslut som avses i 
artikel 52 fastställer att skillnaden mellan 
den deklarerade utgiften och det belopp 
som motsvarar relevant rapporterad 
output är mer än 50 % och medlemsstaten 
inte kan anföra vederbörligen motiverade 
skäl får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

utgår

Innehållandet ska tillämpas på den 
relevanta utgiften i fråga om 
interventioner som har varit föremål för 
de minskningar som avses i artikel 52.2 
och beloppet som hålls inne ska inte 
överstiga den procentsats som motsvarar 
den minskning som tillämpats i enlighet 
med artikel 52.2. De innehållna beloppen 
ska återbetalas av kommissionen till 
medlemsstaterna eller förbli permanent 
nedsatta genom den genomförandeakt 
som avses i artikel 52.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på innehållandet av 
utbetalningarna.

Or. en

Motivering

Jag föreslår att denna punkt utgår. Jag menar att innehållande inte bör tillämpas om 
planerad output saknas, eftersom en sådan långsiktig planering oundvikligen grundar sig i 
tidigare uppskattningar. Om innehållande skulle tillämpas skulle det ytterligare äventyra 
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möjligheten att uppnå kommande mål och milstolpar. Ett sådant förfarande skulle vara 
ganska kontraproduktivt.

Ändringsförslag 495
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne de månadsbetalningar 
som avses i artikel 19.3 eller de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 496
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får
kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne de månadsbetalningar 
som avses i artikel 19.3 eller de 
mellanliggande betalningar som avses i 

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl ska
kommissionen omedelbart inleda tekniska 
diskussioner med den behöriga 
myndigheten i den medlemsstaten i syfte 
att hitta en gemensam och smidig lösning 
på situationen. Om de inte kan hitta en 
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artikel 30. lösning inom sex månader får 
kommissionen anta genomförandeakter 
för att hålla inne de månadsbetalningar 
som avses i artikel 19.3 eller de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 30.

Or. en

Motivering

Jag menar att innehållande inte bör tillämpas om planerad output saknas, eftersom en sådan 
långsiktig planering oundvikligen grundar sig i tidigare uppskattningar. Om innehållande 
skulle tillämpas skulle det ytterligare äventyra möjligheten att uppnå kommande mål och 
milstolpar. Ett sådant förfarande skulle vara ganska kontraproduktivt.

Ändringsförslag 497
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % för insatser som inte 
omfattas av artikel 68 [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] och medlemsstaten 
inte kan anföra vederbörligen motiverade 
skäl får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Or. sl

Motivering

En skillnad på 50 % är definitivt allvarlig och behöver åtgärdas på något sätt. Det behövs 
dock särskilda bestämmelser för investeringar eftersom det är sannolikt att de genomgår 
betydande årliga fluktuationer.
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Ändringsförslag 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen, efter att ha informerat 
Europaparlamentet och rådet, anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Or. fr

Ändringsförslag 499
Elsi Katainen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra motiverade skäl får kommissionen 
anta genomförandeakter för att hålla inne 
de månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Or. en
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Motivering

Det måste finnas verklig flexibilitet så att kommissionen kan ta hänsyn till medlemsstaternas 
motiveringar. Svåra väderförhållanden är till exempel ett skäl som alltid bör beaktas.

Ändringsförslag 500
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på innehållandet av 
utbetalningarna.

utgår

Or. en

Motivering

Jag menar att innehållande inte bör tillämpas om planerad output saknas, eftersom en sådan 
långsiktig planering oundvikligen grundar sig i tidigare uppskattningar. Om innehållande 
skulle tillämpas skulle det ytterligare äventyra möjligheten att uppnå kommande mål och 
milstolpar. Ett sådant förfarande skulle vara ganska kontraproduktivt.

Ändringsförslag 501
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på innehållandet av 
utbetalningarna.

utgår

Or. sl
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Motivering

Bestämmelserna om innehållande av betalningar bör fastställas i denna förordning. Därför 
bör detta stycke utgå.

Ändringsförslag 502
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås det att ekonomiska konsekvenser i samband med den fleråriga 
prestationsövervakningen ska tas bort utan att för den sakens skull ta bort själva 
prestationsövervakningen, vilken bör inrättas gradvis eftersom prestationsramens utvidgning 
till att omfatta den första pelaren är en viktig etapp som bör möjliggöra bättre styrning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken på medellång och lång sikt.

Ändringsförslag 503
Miguel Viegas

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår

Innehållande av utbetalningar i samband 
med den fleråriga 
prestationsövervakningen

1.

Vid försenade eller otillräckliga framsteg 
mot målen som anges i den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
övervakas i enlighet med artiklarna 115 
och 116 i förordning (EU) 
.../...[förordningen om strategiska planer 
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inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] får kommissionen 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
genomföra de avhjälpande åtgärder som 
krävs enligt en handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att 
inrätta handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

2.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som rör de 
interventioner som omfattades av den 
handlingsplanen. Kommissionen ska 
betala ut de innehållna beloppen när den 
på grundval av den prestationsöversyn 
som avses i artikel 121 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] kan fastställa att 
tillfredsställande framsteg mot målen har 
uppnåtts. Om situationen inte är avhjälpt 
vid avslutandet av den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken får 
kommissionen anta en genomförandeakt 
som slutgiltigt minskar det innehållna 
beloppet för den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
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komplettera denna förordning med regler 
om storleken på och varaktigheten för 
innehållandet av utbetalningarna och 
villkoret för återbetalning eller minskning 
av dessa belopp i samband med den 
fleråriga prestationsövervakningen.

3.

Dessa genomförandeakter som föreskrivs 
i stycke 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

Innan kommissionen antar dessa 
genomförandeakter ska den informera 
den berörda medlemsstaten om sin avsikt 
att göra detta och uppmana 
medlemsstaten att svara inom en period 
som inte får vara kortare än 30 dagar.

Or. pt

Ändringsförslag 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår

Innehållande av utbetalningar i samband 
med den fleråriga 
prestationsövervakningen

1.

Vid försenade eller otillräckliga framsteg 
mot målen som anges i den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
övervakas i enlighet med artiklarna 115 
och 116 i förordning (EU) 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] får kommissionen 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
genomföra de avhjälpande åtgärder som 
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krävs enligt en handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att 
inrätta handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

2.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som rör de 
interventioner som omfattades av den 
handlingsplanen. Kommissionen ska 
betala ut de innehållna beloppen när den 
på grundval av den prestationsöversyn 
som avses i artikel 121 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] kan fastställa att 
tillfredsställande framsteg mot målen har 
uppnåtts. Om situationen inte är avhjälpt 
vid avslutandet av den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken får 
kommissionen anta en genomförandeakt 
som slutgiltigt minskar det innehållna 
beloppet för den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på och varaktigheten för 
innehållandet av utbetalningarna och 
villkoret för återbetalning eller minskning 
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av dessa belopp i samband med den 
fleråriga prestationsövervakningen.

3.

Dessa genomförandeakter som föreskrivs 
i stycke 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

Innan kommissionen antar dessa 
genomförandeakter ska den informera 
den berörda medlemsstaten om sin avsikt 
att göra detta och uppmana 
medlemsstaten att svara inom en period 
som inte får vara kortare än 30 dagar.

Or. pl

Ändringsförslag 505
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår

Innehållande av utbetalningar i samband 
med den fleråriga 
prestationsövervakningen

1.

Vid försenade eller otillräckliga framsteg 
mot målen som anges i den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
övervakas i enlighet med artiklarna 115 
och 116 i förordning (EU) 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] får kommissionen 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
genomföra de avhjälpande åtgärder som 
krävs enligt en handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.

Kommissionen får anta 



AM\1170200SV.docx 107/178 PE630.688v01-00

SV

genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att 
inrätta handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

2.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som rör de 
interventioner som omfattades av den 
handlingsplanen. Kommissionen ska 
betala ut de innehållna beloppen när den 
på grundval av den prestationsöversyn 
som avses i artikel 121 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] kan fastställa att 
tillfredsställande framsteg mot målen har 
uppnåtts. Om situationen inte är avhjälpt 
vid avslutandet av den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken får 
kommissionen anta en genomförandeakt 
som slutgiltigt minskar det innehållna 
beloppet för den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på och varaktigheten för 
innehållandet av utbetalningarna och 
villkoret för återbetalning eller minskning 
av dessa belopp i samband med den 
fleråriga prestationsövervakningen.

3.
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Dessa genomförandeakter som föreskrivs 
i stycke 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

Innan kommissionen antar dessa 
genomförandeakter ska den informera 
den berörda medlemsstaten om sin avsikt 
att göra detta och uppmana 
medlemsstaten att svara inom en period 
som inte får vara kortare än 30 dagar.

Or. pl

Motivering

Artiklarna 37, 38 och 39 bör utgå på grund av de ekonomiska konsekvenser som skulle 
drabba medlemsstaterna om kommissionen ensidigt kunde fatta beslut om att hålla inne 
betalningar utan att uppnå samförstånd om en viss situation med den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår

Innehållande av utbetalningar i samband 
med den fleråriga 
prestationsövervakningen

1.

Vid försenade eller otillräckliga framsteg 
mot målen som anges i den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
övervakas i enlighet med artiklarna 115 
och 116 i förordning (EU) 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] får kommissionen 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
genomföra de avhjälpande åtgärder som 
krävs enligt en handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 



AM\1170200SV.docx 109/178 PE630.688v01-00

SV

samråd med kommissionen.

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att 
inrätta handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

2.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som rör de 
interventioner som omfattades av den 
handlingsplanen. Kommissionen ska 
betala ut de innehållna beloppen när den 
på grundval av den prestationsöversyn 
som avses i artikel 121 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] kan fastställa att 
tillfredsställande framsteg mot målen har 
uppnåtts. Om situationen inte är avhjälpt 
vid avslutandet av den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken får 
kommissionen anta en genomförandeakt 
som slutgiltigt minskar det innehållna 
beloppet för den berörda medlemsstaten.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på och varaktigheten för 
innehållandet av utbetalningarna och 
villkoret för återbetalning eller minskning 
av dessa belopp i samband med den 
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fleråriga prestationsövervakningen.

3.

Dessa genomförandeakter som föreskrivs 
i stycke 1 och 2 ska antas i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 101.2.

Innan kommissionen antar dessa 
genomförandeakter ska den informera 
den berörda medlemsstaten om sin avsikt 
att göra detta och uppmana 
medlemsstaten att svara inom en period 
som inte får vara kortare än 30 dagar.

Or. en

Motivering

Jag föreslår att denna artikel utgår. Jag menar att innehållande inte bör tillämpas om 
planerad output saknas, eftersom en sådan långsiktig planering oundvikligen grundar sig i 
tidigare uppskattningar. Om innehållande skulle tillämpas skulle det ytterligare äventyra 
möjligheten att uppnå kommande mål och milstolpar. Ett sådant förfarande skulle vara 
ganska kontraproduktivt. Jag håller i huvudsak inte med om innehållanden som härrör från 
prestationsövervakning.

Ändringsförslag 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid försenade eller otillräckliga 
framsteg mot målen som anges i den 
nationella strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
övervakas i enlighet med artiklarna 115 
och 116 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] får 
kommissionen uppmana den berörda 
medlemsstaten att genomföra de 
avhjälpande åtgärder som krävs enligt en 
handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.

utgår



AM\1170200SV.docx 111/178 PE630.688v01-00

SV

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att 
inrätta handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

Or. fr

Motivering

Införandet av en resultatbaserad strategi bör vara progressivt. Prestationsramens utvidgning 
till att omfatta den första pelaren är en viktig etapp som bör möjliggöra bättre styrning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken på medellång och lång sikt utan att föra med sig 
finansiella sanktioner. Det föreslås att göra prestationsrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid försenade eller otillräckliga framsteg 
mot målen som anges i den nationella 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och övervakas i enlighet 
med artiklarna 115 och 116 i förordning 
(EU) .../...[förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] får kommissionen 
uppmana den berörda medlemsstaten att 
genomföra de avhjälpande åtgärder som 
krävs enligt en handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.

Vid försenade eller otillräckliga framsteg 
mot målen enligt artikel 121.9 i 
förordning (EU) …/…[förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] om 
resultatindikatorerna, som anges i den 
nationella strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
övervakas i enlighet med artiklarna 115 
och 116 i förordning (EU) 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och om 
medlemsstaten inte kan anföra 
vederbörligen motiverade skäl, får 
kommissionen uppmana den berörda 
medlemsstaten att lägga fram och
genomföra en handlingsplan som ska 
fastställas i samråd med kommissionen. 
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Handlingsplanen ska beskriva de 
avhjälpande åtgärder som krävs och den 
förväntade tidsramen för dess 
verkställande.

Or. en

Ändringsförslag 509
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter 
för att fastställa närmare regler om 
handlingsplanernas beståndsdelar och 
förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 101.3.

Kommissionen får, efter att ha samrått 
med den berörda medlemsstaten och gett 
den en chans för att svara, anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar, inklusive i synnerhet en 
definition av framstegsindikatorer, och 
förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 101.3.

Or. en

Ändringsförslag 510
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 

Reglerna om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna är som följer 
[detaljerna fastställs av kommissionen].
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i artikel 101.3.

Or. sl

Motivering

Reglerna om handlingsplaner bör ingå i den grundläggande rättsakten och inte i 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 511
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen skiljer 
sig helt från det som behövs för att 
avhjälpa situationen, ska kommissionen 
omedelbart inleda tekniska diskussioner 
med den behöriga myndigheten i den 
medlemsstaten i syfte att hitta en 
gemensam och smidig lösning på 
situationen. Om de inte kan hitta en 
lösning inom sex månader får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Or. en

Motivering

Jag menar att innehållande inte bör tillämpas om planerad output saknas, eftersom en sådan 
långsiktig planering oundvikligen grundar sig i tidigare uppskattningar. Om innehållande 
skulle tillämpas skulle det ytterligare äventyra möjligheten att uppnå kommande mål och 
milstolpar. Ett sådant förfarande skulle vara ganska kontraproduktivt. Jag håller i huvudsak 
inte med om innehållanden som härrör från prestationsövervakning.

Ändringsförslag 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om den handlingsplan som 
medlemsstaten lägger fram är uppenbart 
otillräcklig för att avhjälpa situationen, får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30. 
Kommissionen kommer att ta hänsyn till 
den tidsram som anges för verkställandet 
av handlingsplanen innan något 
förfarande för innehållande vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 513
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30. Till kriterierna för att 
fastställa om handlingsplanerna är 
tillräckliga hör: [detaljerna fastställs av 
kommissionen]

Or. sl
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Motivering

Kriterierna för att handlingsplanerna är tillräckliga bör ingå i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen, efter att ha 
informerat Europaparlamentet och rådet,
anta genomförandeakter för att hålla inne 
de månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Or. fr

Ändringsförslag 515
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna utan skäl inte lämnar 
in eller genomför den handlingsplan som 
avses i punkt 1, eller om handlingsplanen 
är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Or. en
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Ändringsförslag 516
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på och varaktigheten för 
innehållandet av utbetalningarna och 
villkoret för återbetalning eller minskning 
av dessa belopp i samband med den 
fleråriga prestationsövervakningen.

utgår

Or. en

Motivering

Jag menar att innehållande inte bör tillämpas om planerad output saknas, eftersom en sådan 
långsiktig planering oundvikligen grundar sig i tidigare uppskattningar. Om innehållande 
skulle tillämpas skulle det ytterligare äventyra möjligheten att uppnå kommande mål och 
milstolpar. Ett sådant förfarande skulle vara ganska kontraproduktivt. Jag håller i huvudsak 
inte med om innehållanden som härrör från prestationsövervakning.

Ändringsförslag 517
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om storleken på och varaktigheten för 
innehållandet av utbetalningarna och 
villkoret för återbetalning eller minskning 
av dessa belopp i samband med den 
fleråriga prestationsövervakningen.

utgår

Or. sl
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Motivering

Kriterierna för storleken på och varaktigheten för innehållandet av utbetalningar bör ingå i 
den grundläggande rättsakten. Därför bör detta stycke utgå.

Ändringsförslag 518
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40 Innehållande av utbetalningar i 
samband med brister i styrningssystemen

40 Innehållande av utbetalningar i 
samband med brister i de utbetalande 
organen

Or. en

Motivering

Jag skulle vilja behålla det nuvarande tillämpningsområdet här. Endast innehållanden på 
grund av problem med utbetalande organ bör påverkas.

Ändringsförslag 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållande av utbetalningar i samband 
med brister i styrningssystemen

Övervakning av utbetalningar i samband 
med brister i styrningssystemen

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.
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Ändringsförslag 520
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid allvarliga brister i 
styrningssystemens funktion får 
kommissionen uppmana den berörda 
medlemsstaten att genomföra de 
avhjälpande åtgärder som krävs enligt en 
handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.

utgår

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att 
inrätta handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

Or. en

Motivering

Det saknas öppenhet och tydliga regler i de föreslagna förfarandena, och därför bör punkt 1 
utgå.

Ändringsförslag 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid allvarliga brister i styrningssystemens 
funktion får kommissionen uppmana den 
berörda medlemsstaten att genomföra de 
avhjälpande åtgärder som krävs enligt en 
handlingsplan med tydliga 

Kommissionen ska stödja sig på 
kommittén för jordbruksfonderna för att 
säkerställa utbyte av god praxis mellan 
medlemsstaterna om styrningssystemens 
funktion. Dessa utbyten ska ta hänsyn till 
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framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.

innehållet i de årliga rapporter som 
utfärdas av de utbetalande organen i 
enlighet med artikel 8.3 c ii samt det 
yttrande som utfärdats av det attesterande 
organet i enlighet med artikel 11.1 b.

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.

Ändringsförslag 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att 
inrätta handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

utgår

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.
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Ändringsförslag 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Vid allvarliga brister i styrningssystemens 
funktion får kommissionen uppmana den 
berörda medlemsstaten att genomföra de 
avhjälpande åtgärder som krävs enligt en
handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen.
Kommissionen får anta genomförandeakter 
för att fastställa närmare regler om 
handlingsplanernas beståndsdelar och 
förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.

Ändringsförslag 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 

Om medlemsstaten inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
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punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

punkt 1, eller om handlingsplanen är
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen, efter att ha 
informerat Europaparlamentet och rådet,
anta genomförandeakter för att hålla inne 
de månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Or. fr

Ändringsförslag 525
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Om medlemsstaten utan skäl inte lämnar 
in eller genomför den handlingsplan som 
avses i punkt 1, eller om handlingsplanen 
är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

Or. en

Ändringsförslag 526
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen är 
uppenbart otillräcklig för att avhjälpa 
situationen, får kommissionen anta 
genomförandeakter för att hålla inne de 

Om medlemsstaten inte lämnar in eller 
genomför den handlingsplan som avses i 
punkt 1, eller om handlingsplanen tydligt 
skiljer sig från det som behövs för att 
avhjälpa situationen, får kommissionen 
anta genomförandeakter för att hålla inne 
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månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30.

de månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30.

Or. en

Motivering

Formuleringen ”uppenbart otillräcklig” är tvetydig. Jag rekommenderar starkt att stycket 
formuleras om eftersom det annars kan leda till en hel del osäkerhet och eventuellt tolkas 
subjektivt.

Ändringsförslag 527
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som betalats av 
medlemsstaten och för vilka brister 
befunnits förekomma under en period 
som ska fastställas i de 
genomförandeakter som avses i första 
stycket och som inte får vara längre än tolv 
månader. Om villkoren för innehållandet 
fortfarande är uppfyllda, får kommissionen 
anta genomförandeakter för att förlänga 
den perioden med ytterligare perioder, på 
högst tolv månader totalt. De innehållna 
beloppen ska tas med i beräkningen när de 
genomförandeakter som avses i artikel 53 
antas.

Innehållandet av utbetalningarna ska 
tillämpas enligt proportionalitetsprincipen 
för de relevanta utgifter som betalats av 
medlemsstaten och för vilka det finns 
allvarliga brister, och får inte vara längre 
än tolv månader. Om villkoren för 
innehållandet fortfarande är uppfyllda, får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att förlänga den perioden med ytterligare 
perioder, på högst tolv månader totalt. De 
innehållna beloppen ska tas med i 
beräkningen när de genomförandeakter 
som avses i artikel 53 antas.

Or. sl

Motivering

Ordet ”allvarliga” bör upprepas för att tydliggöra att ett sådant innehållande endast kan ske 
om det finns allvarliga brister. Enligt punkt 1 har heller inte kommissionen befogenhet att 
fastställa längden på innehållandeperioden. Befogenheten i punkt 1 är begränsad till 
beståndsdelarna och förfarandet för att upprätta handlingsplanen. Därför bör hänvisningen 
till punkt 1 utgå.
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Ändringsförslag 528
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De genomförandeakter som 
föreskrivs i denna artikel ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2.

utgår

Innan kommissionen antar de 
genomförandeakter som avses i punkt 2, 
ska den informera den berörda 
medlemsstaten om sin avsikt att göra detta 
och uppmana medlemsstaten att svara 
inom en period som inte får vara kortare 
än 30 dagar.

Genomförandeakterna som fastställer de 
månadsbetalningar som avses i artikel 
19.3 eller de mellanliggande betalningar 
som avses i artikel 30, ska ta hänsyn till 
de genomförandeakter som antas i 
enlighet med första stycket i denna punkt.

Or. en

Motivering

Det saknas öppenhet och tydliga regler i de föreslagna förfarandena, och därför bör punkt 3 
utgå.

Ändringsförslag 529
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 
inom ramen för de interventioner och 
åtgärder som avses i artikel 63.2 ska 
betalas ut under perioden 1 december – 30 

Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 
inom ramen för de interventioner och 
åtgärder som avses i artikel 63.2 ska 
betalas ut under perioden 1 december – 30 
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juni påföljande kalenderår. december påföljande kalenderår.

Or. it

Ändringsförslag 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 
direktstöd och de åtgärder som avses i 
kapitel IV i förordning (EU) nr 228/2013 
respektive kapitel IV i förordning (EU) nr 
229/2013, och

Or. en

Ändringsförslag 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 75 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

Or. en

Motivering

Med tanke på att båda pelarna omfattas av samma plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken skulle harmoniserade tidtabeller och procentsatser för förskott mellan 
direkta utbetalningar och landsbygdsutveckling utgöra en förenkling
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Ändringsförslag 532
Laurenţiu Rebega

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 75 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

Or. ro

Ändringsförslag 533
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) före den 1 december men inte före 
den 16 oktober, betala ut förskott på upp 
till 50 % när det gäller interventioner med 
direktstöd, och

(a) före den 30 december betala ut 
förskott på upp till 50 % när det gäller 
interventioner med direktstöd, och

Or. it

Ändringsförslag 534
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) före den 1 december betala ut 
förskott på upp till 75 % när det gäller stöd 
som har beviljats inom 
landsbygdsutvecklingsinterventioner enligt 
artikel 63.2.

(b) före den 30 december betala ut 
förskott på upp till 75 % när det gäller stöd 
som har beviljats inom 
landsbygdsutvecklingsinterventioner enligt 
artikel 63.2.

Or. it
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Ändringsförslag 535
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får besluta att 
betala ut förskott på upp till 50 % inom de 
interventioner som avses i artiklarna 68 
och 71 i förordning (EU) nr .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken]

3. Medlemsstaterna får besluta att 
betala ut
(a) förskott inom de interventioner som 
avses i artiklarna 43, 49, 52, 55, 57 och 60 
i förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken],
(b) förskott på upp till 50 % inom de 
interventioner som avses i artiklarna 68 
och 71 i förordning (EU) nr .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken].

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återställa status quo, då de sektorspecifika program som 
införts genom den samlade marknadsordningen i dag kan få förskott på över 50

%.

Ändringsförslag 536
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om vilka interventioner och åtgärder som 
medlemsstaterna får betala ut förskott för.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om vilka interventioner och åtgärder som 
medlemsstaterna i en nödsituation får 
betala ut högre förskott för.

Or. en
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Motivering

Eftersom punkt 2 föreskriver förskott som medlemsstaterna ska betala bör denna artikel ge 
kommissionen befogenhet att godkänna högre förskott i en nödsituation.

Ändringsförslag 537
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en nödsituation får kommissionen anta 
genomförandeakter för att lösa specifika 
problem med tillämpningen av denna 
artikel. Dessa genomförandeakter får 
avvika från punkt 2, men endast i den 
utsträckning och under den period som det 
är absolut nödvändigt.

I en kris som orsakas av faktorer såsom 
väder- eller marknadsförhållanden får 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att lösa specifika problem med 
tillämpningen av denna artikel. Dessa 
genomförandeakter får avvika från punkt 2, 
men endast i den utsträckning och under 
den period som det är absolut nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en nödsituation får kommissionen anta 
genomförandeakter för att lösa specifika 
problem med tillämpningen av denna 
artikel. Dessa genomförandeakter får 
avvika från punkt 2, men endast i den 
utsträckning och under den period som det 
är absolut nödvändigt.

I en nödsituation får kommissionen så 
snart som möjligt anta genomförandeakter 
för att lösa specifika problem med 
tillämpningen av denna artikel. Dessa 
genomförandeakter får avvika från punkt 2, 
men endast i den utsträckning och under 
den period som det är absolut nödvändigt.

Or. en



PE630.688v01-00 128/178 AM\1170200SV.docx

SV

Motivering

Det är mycket viktigt att kunna agera så snart som möjligt i krissituationer. Det får inte finnas 
någon fördröjning eller osäkerhet för medlemsstaterna och stödmottagarna när det gäller att 
underlätta situationen för jordbrukarna.

Ändringsförslag 539
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Belopp som motsvarar sanktioner 
som tillämpas i enlighet med de regler om 
villkor som avses i artikel 11 i förordning 
(EU) .../... [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] när det gäller utgifter 
inom ramen för EGFJ.

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att behålla 100 % av beloppen för minskningar och 
uteslutningar, förutsatt att den relevanta budgeten investeras i interventioner som är positiva 
för miljön och/eller klimatet, t.ex. miljösystem eller åtgärder för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Ett system där de budgetar som drivs in av medlemsstaterna endast behåller upp till 
20 % går bara ut över klimat- och miljömålen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 540
Jan Huitema

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Belopp som motsvarar sanktioner 
som tillämpas i enlighet med de regler om 
villkor som avses i artikel 11 i förordning 
(EU) .../... [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] när det gäller utgifter 

utgår
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inom ramen för EGFJ.

Or. en

Ändringsförslag 541
Jean Arthuis

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och ska, om de 
återanvänds, uteslutande användas för att 
finansiera utgifter från EGFJ eller Ejflu.

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och ska, om de 
återanvänds, uteslutande användas för att 
finansiera utgifter från EGFJ eller Ejflu 
samt framför allt täcka den 
jordbruksreserv som inrättats inom ramen 
för EGFJ inom de gränser som fastställs i 
artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och ska, om de 
återanvänds, uteslutande användas för att 
finansiera utgifter från EGFJ eller Ejflu.

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och uteslutande 
användas för att finansiera utgifter från 
EGFJ eller Ejflu samt framför allt täcka 
den jordbruksreserv som inrättats inom 
ramen för EGFJ inom de gränser som 
fastställs i artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 543
Paolo De Castro
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Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och ska, om de 
återanvänds, uteslutande användas för att 
finansiera utgifter från EGFJ eller Ejflu.

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och uteslutande 
användas för att finansiera utgifter från 
EGFJ eller Ejflu samt framför allt täcka 
den jordbruksreserv som inrättats inom 
ramen för EGFJ inom de gränser som 
fastställs i artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår

Informationsåtgärder

1.

De information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål för att 
återupprätta konsumenternas förtroende 
efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja den 
europeiska jordbruksmodellen samt 
hjälpa medborgarna att förstå den.

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, 
objektiv och heltäckande information, 
både inom och utanför unionen.

2.
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De åtgärder som avses i punkt 1 kan bestå 
av

(a) årliga arbetsprogram eller andra 
specifika åtgärder som presenteras av en 
tredje part, och

(b) aktiviteter som genomförs på 
kommissionens initiativ.

Dessa lagstadgade åtgärder eller de 
åtgärder som redan finansieras inom 
ramen för en annan unionsverksamhet 
ska uteslutas.

För att genomföra de aktiviteter som 
avses i första stycket led b får 
kommissionen ta hjälp av externa 
experter.

De åtgärder som avses i första stycket ska 
också bidra till att säkerställa gemensam 
kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar, i den mån dessa 
prioriteringar har anknytning till de 
allmänna målen i denna förordning.

3. Kommissionen ska en gång om året 
offentliggöra en ansökningsomgång som 
iakttar de villkor som anges i 
budgetförordningen.

4. Den kommitté som avses i artikel 101.1 
ska informeras om de åtgärder som 
planerats och vidtagits i enlighet med 
denna artikel.

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen 
av denna artikel till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Motivering

Jag anser att artikel 44 bör flyttas till efter artikel 6 som en ny artikel i detta kapitel.

Ändringsförslag 545
Michel Dantin

Förslag till förordning
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Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och ska, om de 
återanvänds, uteslutande användas för att 
finansiera utgifter från EGFJ eller Ejflu.

2. De belopp som avses i punkt 1 ska 
betalas till unionens budget och ska 
uteslutande användas för att finansiera 
utgifter från EGFJ eller Ejflu och som 
prioritet komplettera den jordbruksreserv 
som inrättats inom ramen för EGFJ inom 
de gränser som fastställs i artikel 14.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra att de berörda beloppen enbart ska användas för 
att finansiera utgifter inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som prioritet 
komplettera jordbruksreserven inom de gränser som fastställs i artikel 14.

Ändringsförslag 546
Miguel Viegas

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål för att
återupprätta konsumenternas förtroende 
efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja den 
europeiska jordbruksmodellen samt hjälpa 
medborgarna att förstå den.

Den information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål samt återupprätta 
konsumenternas förtroende efter kriser.
Den ska, med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra aktörer inom 
landsbygdens ekonomi, främja den 
europeiska jordbruksmodellen, öka 
medvetenheten hos intressenterna och 
allmänheten om aktuella utmaningar på 
jordbruks- och livsmedelsområdet i 
samband med den agroekologiska 
övergången till hållbara livsmedelssystem 
samt hjälpa medborgarna att förstå den. 
Konsekvent, objektiv och uttömmande 
information måste ges såväl inom som 
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utanför unionen, genom utarbetande av 
en kommunikationsplan som omfattar 
information och deltagande från 
allmänheten.

Or. pt

Ändringsförslag 547
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål för att 
återupprätta konsumenternas förtroende 
efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja den 
europeiska jordbruksmodellen samt hjälpa 
medborgarna att förstå den.

Den information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken samt upplysa 
allmänheten om dess innehåll och mål, 
inklusive dess effekter på klimatet, miljön 
och utvecklingen både i och utanför 
unionen. Syftet med informationen ska 
vara att upplysa medborgarna om 
utmaningar, inbegripet kriser, med hjälp 
av oberoende, faktabaserade och objektiva
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja 
övergången till en hållbar unionsmodell 
för jordbruket samt hjälpa medborgarna att 
förstå den.

Or. en

Motivering

Informationskampanjerna bör inkludera de klimat-, miljö- och utvecklingspolitiska effekterna 
av den gemensamma jordbrukspolitiken för att bättre informera konsumenter, jordbrukare 
och andra parter om de externa effekterna av EU:s jordbrukspolitik och hur den bidrar till 
globala problem, såsom klimatförändringar. Inga EU-medel bör avsättas till potentiellt 
partisk, ogrundad och icke expertgranskad publicitet för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
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Ändringsförslag 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål för att 
återupprätta konsumenternas förtroende 
efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja den 
europeiska jordbruksmodellen samt hjälpa 
medborgarna att förstå den.

De information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål för att 
återupprätta konsumenternas förtroende 
efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och
uppmärksamma intressegrupper och 
allmänheten på de utmaningar som 
jordbruks- och livsmedelssektorn i dag 
brottas med vad gäller den agroekologiska 
övergången till hållbara livsmedelssystem
samt hjälpa medborgarna att förstå den.

Or. es

Ändringsförslag 549
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål för att 
återupprätta konsumenternas förtroende 
efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja den 

Den information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 
jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten 
om dess innehåll och mål för att 
återupprätta konsumenternas förtroende 
efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och hjälpa 
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europeiska jordbruksmodellen samt hjälpa 
medborgarna att förstå den.

medborgarna att förstå den samt öka 
medvetenheten om miljöutmaningarna, 
inbegripet djurskydd, och om vikten av en 
omställning till hållbara livsmedels- och 
jordbrukssystem i unionen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kunna använda dessa verktyg, inte bara för att främja den gemensamma 
jordbrukspolitiken utan för att förklara miljöutmaningarna i samband med den.

Ändringsförslag 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, objektiv 
och heltäckande information, både inom 
och utanför unionen.

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, objektiv 
och heltäckande information genom att en 
kommunikationsplan tas fram som ska 
offentliggöras och som allmänheten ska 
vara delaktig i.

Or. es

Ändringsförslag 551
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen av 
denna artikel till Europaparlamentet och 
rådet.

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen av 
denna artikel till Europaparlamentet och 
rådet i enlighet med artikel 7.

Or. sl
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Ändringsförslag 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen av 
denna artikel till Europaparlamentet och 
rådet.

5. Kommissionen ska varje år 
överlämna en rapport om tillämpningen av 
denna artikel till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 553
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning när det 
gäller villkoren för när vissa utgifter och 
inkomster inom ramen för fonderna ska 
kompenseras.

utgår

Or. en

Motivering

Delegerade befogenheter bör minimeras och inte inverka på de åtgärder som 
medlemsstaterna redan vidtagit i enlighet med bestämmelserna i de grundläggande 
förordningarna.

Ändringsförslag 554
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkoren för när 
vissa utgifter och inkomster inom ramen 
för fonderna ska kompenseras.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkor som rör 
detaljer om utgiftsdeklarationer för när 
vissa utgifter och inkomster inom ramen 
för fonderna ska kompenseras.

Or. sl

Motivering

Den föreslagna befogenheten är för bred. Den bör begränsas exempelvis till 
utgiftsdeklarationer, eftersom den annars skulle kunna förhindra alla utgifter för stödinsatser 
i en godkänd strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 555
Elsi Katainen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkoren för när 
vissa utgifter och inkomster inom ramen 
för fonderna ska kompenseras.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100 
med avseende på att komplettera denna 
förordning när det gäller villkoren för 
uppgifter om utgiftsförklaringar som 
anger när vissa utgifter och inkomster 
inom ramen för fonderna ska kompenseras.

Or. en

Motivering

Befogenheten är för bred, den bör till exempel begränsas till de villkor som ingår i 
utgiftsförklaringen, annars kommer befogenheten göra det möjligt att förhindra alla utgifter 
för biståndsinsatser i den föreslagna strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 556
Peter Jahr
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Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 127 i 
budgetförordningen ska kommissionen 
uppnå säkerhet utifrån det arbete som 
utförts av de attesterande organ som avses 
i artikel 11 i denna förordning, såvida den 
inte har informerat medlemsstaten om att 
den inte kan förlita sig på det attesterande 
organets arbete under ett visst budgetår, 
och den ska ta hänsyn till detta i sin 
riskbedömning av behovet av revisioner 
från kommissionen i den berörda 
medlemsstaten.

utgår

Or. de

Motivering

Single audit-principen bör välkomnas för den ovillkorligen nödvändiga minskningen av 
kontrollarbetet och i synnerhet för att befria stödmottagarna från återkommande kontroller. I 
förslagen till förordning saknas emellertid en obligatorisk föreskrift om att kommissionen ska 
stödja sig på det attesterande organets kontrollarbete om detta organ har gjort en tillförlitlig 
kontroll (för närvarande bara en ”får”-bestämmelse). Formuleringen i artikel 46 i den 
horisontella förordningen bör anpassas till reglerna för strukturfonderna.

Ändringsförslag 557
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 127 i 
budgetförordningen ska kommissionen 
uppnå säkerhet utifrån det arbete som 
utförts av de attesterande organ som avses i 
artikel 11 i denna förordning, såvida den 
inte har informerat medlemsstaten om att 
den inte kan förlita sig på det attesterande 
organets arbete under ett visst budgetår, 
och den ska ta hänsyn till detta i sin 
riskbedömning av behovet av revisioner 
från kommissionen i den berörda 

Vid tillämpning av artikel 127 i 
budgetförordningen ska kommissionen 
uppnå säkerhet utifrån det arbete som 
utförts av de attesterande organ som avses i 
artikel 11 i denna förordning.
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medlemsstaten.

Or. en

Motivering

I artikel 127 i budgetförordningen föreskrivs att om en revision baserad på internationellt 
vedertagna standarder som ger rimliga garantier har utförts av en oberoende revisor ska 
denna revision utgöra grundvalen för den övergripande försäkran, förutsatt att det finns 
tillräckliga bevis för revisorns oberoende och kompetens. Detta är den så kallade modellen 
med samordnad granskning. Det finns inget behov av ytterligare regler om detta i den 
sektorsspecifika lagstiftningen.

Ändringsförslag 558
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av kontrollerna ska 
kommissionen och de attesterande 
organen omsorgsfullt beakta principerna 
om en enda revision och om 
proportionalitet i förhållande till 
risknivån i unionens budget. De ska 
undvika att samma utgifter som 
deklarerats till kommissionen revideras 
flera gånger, för att minimera 
kostnaderna för förvaltningskontroller 
och revisioner och även den 
administrativa bördan för 
stödmottagarna. För program där 
kommissionen anser att det attesterande 
organets yttrande är tillförlitligt ska 
kommissionens egna kontroller begränsas 
till en granskning av det attesterande 
organets arbete.

Or. de

Motivering

Single audit-principen bör välkomnas för den ovillkorligen nödvändiga minskningen av 
kontrollarbetet och i synnerhet för att befria stödmottagarna från återkommande kontroller. I 
förslagen till förordning saknas emellertid en obligatorisk föreskrift om att kommissionen ska 
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stödja sig på det attesterande organets kontrollarbete om detta organ har gjort en tillförlitlig 
kontroll (för närvarande bara en ”får”-bestämmelse). Formuleringen i artikel 46 i den 
horisontella förordningen bör därför anpassas till reglerna för strukturfonderna.

Ändringsförslag 559
Elsi Katainen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
kontroller som medlemsstaterna gör enligt 
nationella lagar och andra författningar 
eller artikel 287 i fördraget, eller de 
kontroller som görs med stöd av artikel 322 
i fördraget eller på grundval av rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får 
kommissionen anordna kontroller i 
medlemsstaterna i syfte att särskilt 
kontrollera

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
kontroller som medlemsstaterna gör enligt 
nationella lagar och andra författningar 
eller artikel 287 i fördraget, eller de 
kontroller som görs med stöd av artikel 322 
i fördraget eller på grundval av rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får 
kommissionen anordna kontroller i 
medlemsstaterna, undantaget 
villkorligheten, i syfte att särskilt 
kontrollera

Or. en

Motivering

Förfarandena och reglerna för kontroll av villkorligheten har införts och inbegriper en 
utvidgning av kontrollerna till den slutliga stödmottagaren, vilket strider mot 
förenklingsandan. Det bör klart och tydligt anges i denna artikel att det inte gäller 
villkorlighet.

Ändringsförslag 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om de utgifter som omfattas av 
artiklarna 5.2 och 6 och motsvarar de 
interventioner som avses i förordning 
(EU) …/… [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] har en motsvarande 
output som rapporterats i den årliga 

utgår
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prestationsrapporten,

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med föredragandens vilja att enbart genomföra 
fleråriga prestationskontroller och således avskaffa den årliga kontrollen av output.

Ändringsförslag 561
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om de utgifter som omfattas av 
artiklarna 5.2 och 6 och motsvarar de 
interventioner som avses i förordning (EU) 
…/… [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken] 
har en motsvarande output som 
rapporterats i den årliga 
prestationsrapporten,

(b) om de utgifter som omfattas av 
artiklarna 5.2 och 6 och motsvarar de 
interventioner som avses i förordning (EU) 
…/… [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken] 
har en motsvarande output som 
rapporterats i den prestationsrapport som 
lämnas vart tredje år,

Or. en

Ändringsförslag 562
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) om det attesterande organet utför 
sitt arbete i enlighet med artikel 11 och 
för ändamålen i avsnitt 2 i detta kapitel,

utgår

Or. en
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Motivering

Led c i artikel 47 bör utgå eftersom det gör det möjligt för kommissionen att utföra en mängd 
revisioner som omfattar genomförandet av nationella strategiska planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta går emot modellen med samordnad granskning och skapar 
osäkerhet.

Ändringsförslag 563
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid konstaterade allvarliga brister i 
funktionen i medlemsstatens 
styrningssystem kan kommissionens 
kontroller utvidgas till att inbegripa 
verifiering av att det finns erforderliga 
verifikationer, deras överensstämmelse 
och de villkor inom ramen för vilka de 
utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 
6 har verkställts och kontrollerats och 
motsvarar de interventioner som avses i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra att kommissionen vid konstaterade allvarliga 
brister i funktionen i medlemsstatens styrningssystem kan genomföra kontroller som omfattar 
verifiering av att det finns erforderliga verifikationer, deras överensstämmelse och de villkor 
inom ramen för vilka de utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6 har verkställts och 
kontrollerats och motsvarar de interventioner som avses i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska alltid ha möjlighet 
att motsätta sig en kontroll. Om så sker 
ska en förlikningskommitté inrättas. I 
händelse av upprepade kontroller, eller 
om en av dem är uppenbart 
oproportionerlig, kan berörd medlemsstat 
väcka talan vid Europeiska unionens 
domstol för att sätta stopp för denna 
lagstridighet.

Or. fr

Ändringsförslag 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska låta 
kommissionen ta del av uppgifter om 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
villkor som har fastställts av 
medlemsstaterna i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
misstänkta bedrägerifall som har 
konstaterats, liksom uppgifter om de 
åtgärder som har vidtagits enligt avsnitt 3 i 
detta kapitel för att driva in belopp som 
felaktigt har betalats ut till följd av sådana 
oriktigheter och bedrägerier.

3. Medlemsstaterna ska låta 
kommissionen och sina medborgare ta del 
av uppgifter om oriktigheter i den mening 
som avses i förordning (EU, Euratom) nr 
2988/95 och andra fall av bristande 
efterlevnad av de villkor som har fastställts 
av medlemsstaterna i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, misstänkta 
bedrägerifall som har konstaterats, liksom 
uppgifter om de åtgärder som har vidtagits 
enligt avsnitt 3 i detta kapitel för att driva 
in belopp som felaktigt har betalats ut till 
följd av sådana oriktigheter och 
bedrägerier. Kommissionen ska 
sammanställa denna information och 
utarbeta fleråriga rapporter i detta 
hänseende vilka också ska göras 
tillgängliga för allmänheten.

Or. es

Ändringsförslag 566
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Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska låta 
kommissionen ta del av uppgifter om 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
villkor som har fastställts av 
medlemsstaterna i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
misstänkta bedrägerifall som har 
konstaterats, liksom uppgifter om de 
åtgärder som har vidtagits enligt avsnitt 3 i 
detta kapitel för att driva in belopp som 
felaktigt har betalats ut till följd av sådana 
oriktigheter och bedrägerier.

3. Medlemsstaterna ska låta 
kommissionen ta del av uppgifter om 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
villkor som har fastställts av 
medlemsstaterna i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
misstänkta bedrägerifall som har 
konstaterats, liksom uppgifter om de 
åtgärder som har vidtagits enligt avsnitt 3 i 
detta kapitel för att driva in belopp som 
felaktigt har betalats ut till följd av sådana 
oriktigheter och bedrägerier. 
Kommissionen kommer att sammanfatta 
denna information och utarbeta 
flerårsrapporter som kommer att 
offentliggöras samt kommuniceras till 
Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att allmänheten och parlamentet självt håller sig à jour med oriktigheter och 
fall av bristande efterlevnad.

Ändringsförslag 567
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska låta 
kommissionen ta del av uppgifter om 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 

3. Medlemsstaterna ska låta 
kommissionen ta del av uppgifter om 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
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villkor som har fastställts av 
medlemsstaterna i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
misstänkta bedrägerifall som har 
konstaterats, liksom uppgifter om de 
åtgärder som har vidtagits enligt avsnitt 3 i 
detta kapitel för att driva in belopp som 
felaktigt har betalats ut till följd av sådana 
oriktigheter och bedrägerier.

villkor som har fastställts av 
medlemsstaterna i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
misstänkta bedrägerifall som har 
konstaterats, liksom uppgifter om de 
åtgärder som har vidtagits enligt avsnitt 3 i 
detta kapitel för att driva in belopp som 
felaktigt har betalats ut till följd av sådana 
oriktigheter och bedrägerier. 
Kommissionen kommer att sammanfatta 
denna information och offentliggöra 
flerårsrapporter som kommer att 
kommuniceras till Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Detta överensstämmer med öppenhetsprincipen och bevarar Europaparlamentets 
granskningsroll, såsom den utövas av budgetkontrollutskottet.

Ändringsförslag 568
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med de 
särskilda skyldigheter som 
medlemsstaterna ska fullgöra enligt detta 
kapitel, och med regler särskilt om 
kriterierna för att fastställa fall av 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
villkor som medlemsstaterna har fastställt 
i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som ska 
rapporteras och vilka data som ska 
lämnas.

utgår

Or. en
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Motivering

Eftersom målet är att frångå djupgående kontroll och övervakning av bristande efterlevnad 
anser jag att endast vissa allmänna principer om oriktigheter och bristande efterlevnad bör 
fastställas i denna förordning, och att resten bör överlåtas till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 569
Elsi Katainen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med de 
särskilda skyldigheter som 
medlemsstaterna ska fullgöra enligt detta 
kapitel, och med regler särskilt om 
kriterierna för att fastställa fall av 
oriktigheter i den mening som avses i 
förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och 
andra fall av bristande efterlevnad av de 
villkor som medlemsstaterna har fastställt 
i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som ska 
rapporteras och vilka data som ska 
lämnas.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera den här förordningen med de 
data som ska lämnas för Olafs ändamål.

Or. en

Motivering

Denna artikel behöver innehålla mer detaljerad information om delegeringen av befogenheter 
i stället för de ord som nu används, dvs. ”särskilda skyldigheter”. I stället för ”delegerade 
akter ... med särskilda skyldigheter” bör delegeringen anges tydligare. Om det är fråga om 
Olafs informationsbehov är detta möjligt. För att värna om subsidiaritetsprincipen bör det 
också vara upp till medlemsstaterna att definiera vad som är ”oriktigheter”. Den nya 
lagstiftningen bör erkänna medlemsstaternas ansvarsskyldighet vid användningen av 
ansvarsfulla fonder och sanktioner. Befogenheterna måste vara strikt begränsade och exakta.

Ändringsförslag 570
Michel Dantin, Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska behandla 
årsräkenskapernas fullständighet, 
korrekthet och sanningsenlighet och ska 
inte påverka innehållet i 
genomförandeakter som antas senare enligt 
artiklarna 52 och 53.

Dessa genomförandeakter ska behandla 
årsräkenskapernas fullständighet, 
korrekthet och sanningsenlighet och ska 
inte påverka innehållet i 
genomförandeakter som antas senare enligt 
artikel 53.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med föredragandens vilja att enbart genomföra 
fleråriga prestationskontroller och således avskaffa den årliga kontrollen av output. Det är 
därför lämpligt att ta bort hänvisningen till artikeln om regler om det årliga 
prestationsavslutet – detta prestationsavslut finns inte längre, och därför bör även 
hänvisningen tas bort.

Ändringsförslag 571
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
regler för avslutande av räkenskaperna 
enligt punkt 1 när det gäller de åtgärder 
som ska vidtas i samband med att de 
genomförandeakter som avses i punkt 1 
andra stycket antas och genomförs, 
inbegripet informationsutbytet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna och de 
tidsfrister som ska iakttas.

Kommissionen ska anta delegerade akter
för att fastställa de regler för avslutande av 
räkenskaperna enligt punkt 1 när det gäller 
de åtgärder som ska vidtas i samband med 
att de genomförandeakter som avses i 
punkt 1 andra stycket antas och genomförs, 
inbegripet informationsutbytet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna och de 
tidsfrister som ska iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 572
Matt Carthy
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Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår

Årligt prestationsavslut

1.

Om de utgifter som avses i artiklarna 5.2 
och 6 och motsvarar de interventioner 
som avses i avdelning III i förordning 
(EU) .../... [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] inte har motsvarande 
output som rapporterats i den årliga 
prestationsrapporten, ska kommissionen 
före den 15 oktober det år som följer på 
det berörda budgetåret anta 
genomförandeakter som fastställer det 
belopp som ska dras av från 
unionsfinansieringen. Dessa 
genomförandeakter ska inte påverka 
innehållet i genomförandeakter som antas 
senare enligt artikel 53 i denna 
förordning.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2.

2. Kommissionen ska göra en bedömning 
av de belopp som ska dras av på grundval 
av skillnaden mellan den deklarerade 
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årliga utgiften och det belopp som 
motsvarar den relevanta rapporterade 
outputen i enlighet med den nationella 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och med 
beaktande av medlemsstatens motivering.

3. Innan kommissionen antar den 
genomförandeakt som avses i punkt 1, ska 
den ge medlemsstaten möjlighet att 
inkomma med synpunkter och motivera 
eventuella skillnader.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om kriterierna för motiveringar från den 
berörda medlemsstaten och metoderna 
och kriterierna för tillämpning av 
minskningar.

5.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
regler om de åtgärder som ska vidtas i 
samband med att den genomförandeakt 
som avses i punkt 1 antas och genomförs, 
inbegripet informationsutbytet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna, 
förfarandet och de tidsfrister som ska 
iakttas.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med föredragandens vilja att enbart genomföra 
fleråriga prestationskontroller och således avskaffa den årliga kontrollen av output. Det är 
därför lämpligt att ta bort artikeln om regler om det årliga prestationsavslutet. Då detta 
prestationsavslut inte finns längre bör även artikeln tas bort.

Ändringsförslag 574
Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Artikel 52 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52 Årligt prestationsavslut 52 Prestationsavslut

Or. en

Motivering

I likhet med andra EU-fonder föreslår kommissionen också i detta lagstiftningsförslag att 
medlemsstaterna ska rapportera årligen och att kommissionen ska lämna årliga 
prestationsavslut. Jag kan inte stödja detta nya inslag, eftersom de nationella och regionala 
förvaltningarna inte skulle kunna samla in och sortera de uppgifter som krävs för årliga 
prestationsrapporter. Rapporter vart tredje år vore mycket mer genomförbart, och 
rapporternas punktlighet och trovärdighet skulle därmed säkerställas.

Ändringsförslag 575
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de utgifter som avses i artiklarna 5.2 
och 6 och motsvarar de interventioner som 
avses i avdelning III i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] inte 
har motsvarande output som rapporterats i 
den årliga prestationsrapporten, ska 
kommissionen före den 15 oktober det år 
som följer på det berörda budgetåret anta 
genomförandeakter som fastställer det 
belopp som ska dras av från 
unionsfinansieringen. Dessa 
genomförandeakter ska inte påverka 
innehållet i genomförandeakter som antas 
senare enligt artikel 53 i denna förordning.

Om de utgifter som avses i artiklarna 5.2 
och 6 och motsvarar de interventioner som 
avses i avdelning III i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] inte 
har minst 50 % av den motsvarande output 
som rapporterats i prestationsrapporten, ska 
kommissionen omedelbart inleda tekniska 
diskussioner med den behöriga 
myndigheten i den medlemsstaten i syfte 
att hitta en gemensam och smidig lösning 
på situationen. Om de inte kan hitta en 
lösning inom sex månader får 
kommissionen före den 15 oktober det år 
som följer på det berörda budgetåret anta 
genomförandeakter som fastställer det 
belopp som ska dras av från 
unionsfinansieringen. Dessa 
genomförandeakter ska inte påverka 
innehållet i genomförandeakter som antas 
senare enligt artikel 53 i denna förordning.
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Or. en

Motivering

Inget tröskelvärde anges för att misslyckas med att nå output, varför stora minskningar 
antagligen kommer att uppstå. Texten måste ändras eller strykas.

Ändringsförslag 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de utgifter som avses i artiklarna 5.2 
och 6 och motsvarar de interventioner som 
avses i avdelning III i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] inte 
har motsvarande output som rapporterats i 
den årliga prestationsrapporten, ska 
kommissionen före den 15 oktober det år 
som följer på det berörda budgetåret anta 
genomförandeakter som fastställer det 
belopp som ska dras av från 
unionsfinansieringen. Dessa 
genomförandeakter ska inte påverka 
innehållet i genomförandeakter som antas 
senare enligt artikel 53 i denna förordning.

Om de utgifter som avses i artiklarna 5.2 
och 6 och motsvarar de interventioner som 
avses i avdelning III i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] inte 
har motsvarande output som rapporterats i 
den årliga rapporten om output som avses 
i artikel 8.3 b, ska kommissionen före den 
15 oktober det år som följer på det berörda 
budgetåret anta genomförandeakter som 
fastställer det belopp som ska dras av från 
unionsfinansieringen. Dessa 
genomförandeakter ska inte påverka 
innehållet i genomförandeakter som antas 
senare enligt artikel 53 i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.

Ändringsförslag 577
Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 578
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2. Kommissionen 
ska informera den berörda medlemsstaten 
om sin avsikt och ska ge medlemsstaten 
möjlighet att lämna sina kommentarer 
inom en period om minst 30 arbetsdagar, 
innan den lägger fram förslaget till 
genomförandeakt i enlighet med artikel 
3.3 i förordning (EU) nr 182/20.

Or. en

Ändringsförslag 579
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2. Kommissionen 
ska informera den berörda medlemsstaten 
om sin avsikt och ge medlemsstaten tid att 
lämna kommentarer inom en period om 
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minst 30 dagar, innan den lägger fram 
förslaget till genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en
bedömning av de belopp som ska dras av 
på grundval av skillnaden mellan den 
deklarerade årliga utgiften och det belopp 
som motsvarar den relevanta rapporterade 
outputen i enlighet med den nationella 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och med beaktande av 
medlemsstatens motivering.

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska dras av 
på grundval av skillnaden mellan den 
deklarerade årliga utgiften och det belopp 
som motsvarar den relevanta rapporterade 
outputen i enlighet med den nationella 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och med beaktande av 
medlemsstatens motivering. Avdragen 
kommer endast att påverka den 
deklarerade utgiften för interventionen 
utan motsvarande output.

Or. en

Ändringsförslag 581
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan kommissionen antar den 
genomförandeakt som avses i punkt 1, ska 
den ge medlemsstaten möjlighet att 
inkomma med synpunkter och motivera 
eventuella skillnader.

3. Innan kommissionen antar den 
genomförandeakt som avses i punkt 1, ska 
den ge medlemsstaten möjligheter att 
inkomma med synpunkter, motivera 
eventuella skillnader och diskutera 
tekniska frågor på expertnivå med 
kommissionen inom sex månader.
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Or. en

Motivering

Det behövs tid för grundliga diskussioner och djupgående överenskommelser om 
omdebatterade frågor.

Ändringsförslag 582
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om kriterierna för motiveringar från den 
berörda medlemsstaten och metoderna 
och kriterierna för tillämpning av 
minskningar.

utgår

Or. en

Motivering

Omfattningen och innehållet för delegeringen är otydligt och hela förfarandet kan innebära 
oöverskådliga risker, även om genomförandets övergripande resultat är tillfredställande.

Ändringsförslag 583
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om kriterierna för motiveringar från den 
berörda medlemsstaten och metoderna 
och kriterierna för tillämpning av 

utgår
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minskningar.

Or. en

Ändringsförslag 584
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska överlämna en 
rapport om tillämpningen av denna 
artikel till Europaparlamentet och rådet.

Or. sl

Motivering

Eftersom den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på 
prestation och kan leda till finansiella korrigeringar ska Europaparlamentet och rådet 
regelbundet informeras om genomförandet av vissa bestämmelser.

Ändringsförslag 585
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Införandet av årliga prestationsavslut och upprätthållandet av kontrollen av 
överensstämmelse leder till en mer komplicerad och ekonomiskt riskabel situation för 
medlemsstaterna. Därför bör antingen en prestationsbaserad strategi eller en strategi som 
baseras på överensstämmelse tillämpas i stället för ett blandsystem. Artikel 53 ska utgå eller 
skrivas om helt.
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Ändringsförslag 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a

Gemensamma bestämmelser

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller andra former av 
bristande efterlevnad från 
stödmottagarnas sida, ska 
medlemsstaterna kräva att 
stödmottagarna betalar tillbaka beloppet 
inom 18 månader från det att en 
kontrollrapport eller en liknande 
handling, där det anges att en 
oegentlighet har förekommit, har 
godkänts och i förekommande fall 
mottagits av det utbetalande organ eller 
det andra organ som svarar för 
indrivningen. Motsvarande belopp ska vid 
tidpunkten för begäran om återbetalning 
registreras i det utbetalande organets 
liggare över fordringar.

2. Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran 
framfördes, eller inom åtta år från det att 
indrivningsfallet tagits vidare till de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av de 
ekonomiska följderna för denna avsaknad 
av återbetalning och unionens budget ska 
stå för 50 %, utan att detta påverkar 
kravet på att den berörda medlemsstaten 
ska fortsätta driva 
indrivningsförfarandena i enlighet med 
artikel 58.

Om det i samband med 
indrivningsförfarandet i en slutgiltig 
administrativ eller rättslig handling 
konstateras att inga oegentligheter har 
förekommit, får den berörda 
medlemsstaten ta upp den ekonomiska 
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belastning som den fått bära enligt första 
stycket som utgift inom fonderna.

Om indrivningen av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten 
emellertid inte kan ske inom den tidsfrist 
som anges i första stycket och om det 
belopp som ska indrivas överstiger en 
miljon EUR, får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristen med en period som motsvarar 
hälften av den ursprungliga perioden.

3. Av vederbörligen motiverade skäl får 
medlemsstaterna besluta att inte fortsätta 
indrivningsförfarandet. Ett sådant beslut 
får fattas endast i följande fall:

a) Om redan utbetalda och förväntade 
kostnader för indrivningen tillsammans 
överstiger den summa som ska drivas in 
ska detta villkor anses vara uppfyllt om

i) det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren inom ramen för en 
enskild utbetalning för en stödordning 
eller stödåtgärd inte överstiger 100 EUR, 
exklusive räntor, eller

ii) det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren, inom ramen för en 
enskild utbetalning för en stödordning 
eller stödåtgärd, exklusive räntor, ligger 
på mellan 100 EUR och 250 EUR och den 
berörda medlemsstaten enligt sin 
nationella rätt tillämpar ett tröskelvärde 
för att inte driva in nationella fordringar 
vilket är lika med eller högre än det 
belopp som ska drivas in.

b) Om det visar sig omöjligt att genomföra 
indrivning därför att gäldenären eller de 
personer som är juridiskt ansvariga för 
oegentligheten är oförmögna att betala, 
vilket har fastställts enligt den berörda 
medlemsstatens nationella rätt.

Om det beslut som avses i första stycket i 
denna punkt fattas innan det utestående 
beloppet har tagits upp i det förfarande 
som avses i punkt 2, ska unionens budget 
stå för de ekonomiska följderna av denna 
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avsaknad av återbetalning.

4. De ekonomiska följder som belastar 
medlemsstaterna som en följd av punkt 2 i 
denna artikel ska av den berörda 
medlemsstaten föras in i de 
årsräkenskaper som ska lämnas in till 
kommissionen enligt artikel 8.3 a. 
Kommissionen ska kontrollera att detta 
genomförts korrekt och i förekommande 
fall göra de justeringar som behövs i den 
genomförandeakt som avses i artikel 51.

5. Kommissionen får, under förutsättning 
att förfarandet i artikel 53.3 har följts, 
anta genomförandeakter för att undanta 
de belopp som belastar unionsbudgeten 
från unionsfinansiering i följande fall:

a) Om medlemsstaten inte har iakttagit de 
tidsfrister som avses i punkt 1.

b) Om den anser att medlemsstatens 
beslut att inte fortsätta indrivningen enligt 
punkt 3 inte är motiverat.

c) Om den anser att oegentligheten eller 
avsaknaden av återbetalning beror på 
oegentligheter eller försummelser som 
begåtts av den berörda medlemsstatens 
administrativa myndigheter eller något 
annat av medlemsstatens offentliga organ.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2. Innan dessa 
akter antas ska det förfarande som 
definieras i punkt 3 tillämpas.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra gemensamma och harmoniserade regler för 
indrivning av belopp som felaktigt erhållits av en stödmottagare och för vilka det förekommit 
oegentligheter eller bristande efterlevnad, såsom de angavs i artikel 54 i förordning nr 
1306/2013. Syftet med detta ändringsförslag är att på nytt få till likabehandling bland 
jordbrukare och andra stödmottagare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 
på den inre marknaden.
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Ändringsförslag 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a

Indrivning vid bristande efterlevnad

1. För alla belopp som felaktigt har 
betalats ut till följd av oriktigheter och 
andra fall där stödmottagare brister i 
efterlevnaden av villkoren för de 
interventioner som avses i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska medlemsstaterna 
kräva att stödmottagarna betalar tillbaka 
beloppet och väcka talan om så behövs.

2. Av vederbörligen motiverade skäl får 
medlemsstaterna besluta att inte fortsätta 
indrivningsförfarandet. Ett sådant beslut 
får fattas endast i följande fall:

a) Om redan utbetalda och förväntade 
kostnader för indrivningen tillsammans 
överstiger den summa som ska drivas in 
ska detta villkor anses vara uppfyllt om

i) det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren inom ramen för en 
enskild utbetalning för en intervention 
inte överstiger 100 euro, exklusive räntor, 
eller

ii) det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren, inom ramen för en 
enskild utbetalning för en intervention, 
exklusive räntor, ligger på mellan 100 
euro och 250 euro och den berörda 
medlemsstaten enligt sin nationella rätt 
tillämpar ett tröskelvärde för att inte driva 
in nationella fordringar vilket är lika med 
eller högre än det belopp som ska drivas 
in.

b) Om det visar sig omöjligt att genomföra 
indrivning därför att gäldenären eller de 
personer som är juridiskt ansvariga för 



PE630.688v01-00 160/178 AM\1170200SV.docx

SV

oegentligheten är oförmögna att betala, 
vilket har fastställts enligt den berörda 
medlemsstatens nationella rätt.

Or. en

Motivering

Återinförande av allmänna bestämmelser på unionsnivå från den gällande förordningen 
(anpassad).

Ändringsförslag 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen upptäcker att utgifter 
som avses i artikel 5.2 och artikel 6 inte har 
betalats ut i överensstämmelse med 
unionsrätten ska kommissionen anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
belopp som ska undantas från 
unionsfinansiering.

Om kommissionen upptäcker att utgifter 
som avses i artikel 5.2 och artikel 6, med 
undantag för de typer av interventioner 
som avses i förordning (EU) 
…/…[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], inte har betalats ut i 
överensstämmelse med unionsrätten ska 
kommissionen anta genomförandeakter för 
att fastställa de belopp som ska undantas 
från unionsfinansiering.

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.

Ändringsförslag 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad gäller de typer av interventioner som 
avses i förordning (EU) nr 
.../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] ska dock de undantag 
från unionsfinansiering som avses i första 
stycket enbart gälla vid allvarliga brister i 
funktionen i medlemsstaternas 
styrningssystem.

utgår

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.

Ändringsförslag 590
Bas Belder, Jan Huitema

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av artikel 57.1 e ska ett 
beslut om uteslutning inte innebära att 
medlemsstaterna måste driva in belopp 
från stödmottagare som handlar i god tro.

Or. en

Motivering

För stödmottagarnas rättssäkerhet, och i synnerhet beträffande operativa program, måste det 
finnas rimliga garantier för att det jordbruksstöd som beviljas inte kommer att drivas in på 
den enskilda stödmottagarens nivå, förutom i fall av bedrägeri.
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Ändringsförslag 591
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av artikel 57.1 e ska ett 
beslut om uteslutning inte innebära att 
medlemsstaterna måste driva in belopp 
från stödmottagare som handlar i god tro.

Or. en

Motivering

Rädsla för indrivning av stöd flera år efter att det mottagits på grund av långa 
revisionsförfaranden skapar stor osäkerhet bland jordbrukare och andra stödmottagare som 
ofta handlat i god tro. Jordbrukare och producentorganisationer måste få rimliga garantier 
för att jordbruksstöd när det väl beviljats inte kommer att drivas in, förutom i fall av 
bedrägeri eller andra situationer då den berörda stödmottagaren har handlat i ond tro.

Ändringsförslag 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte gälla i fall av 
bristande efterlevnad av de villkor för 
stödberättigande för enskilda 
stödmottagare som fastställs i de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och i 
nationella regler.

utgår

Or. fr

Motivering

Den förändring när det gäller modell som föreslagits av kommissionen måste vara fullständig 
och får inte innebära att det finns två olika slags logik för avsluten för utgifter för åtgärderna 
i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den prestationsbaserade 
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strategin måste helt och hållet kunna ersätta strategin om utgifternas överensstämmelse. Att 
styrningssystemen fungerar väl bör kontrolleras på förhand inom ramen för ackrediteringen 
av de utbetalande organen. Kommissionen skulle även kunna genomföra övervakning och 
utarbeta rekommendationer under programperioden.

Ändringsförslag 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte gälla i fall av 
bristande efterlevnad av de villkor för 
stödberättigande för enskilda 
stödmottagare som fastställs i de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och i 
nationella regler.

utgår

Or. fr

Motivering

Detta kompletterande ändringsförslag syftar till att hitta en medelväg mellan 
begränsningarna med ett system för årlig kontroll som grundas på prestation, fördelarna med 
flerårig kontroll av medlemsstaternas framsteg mot att uppnå EU:s mål och en återgång till 
den nuvarande situationen (enbart kontroll av överensstämmelse). Det verkar inte realistiskt 
att införa dessa tre system, och därför föreslås det att enbart kontrollen av utgifternas 
överensstämmelse och ett flerårigt prestationssystem behålls.

Ändringsförslag 594
Elsi Katainen

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är.

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är. Ekonomiska 
korrigeringar som rör villkorligheten ska 
baseras på en uträkning av bristerna i de 
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administrativa sanktioner som inte 
tillämpas. Om detta inte kan fastställas 
genom en rimlig insats används 
schablonkorrigeringar.

Or. en

Motivering

Kommissionen har meddelat att schablonbelopp är den enda godtagbara metoden för att 
räkna finansiella korrigeringar. När det gäller villkorligheten bör det vara möjligt att 
beräkna de utgifter som inte genomförs i enlighet med unionsrätten, på samma sätt som man 
för närvarande bedömer risken för ekonomisk skada på grund av att administrativa 
sanktioner inte tillämpas. Det bör finnas ett sätt än schablonkorrigering för att fastställa hur 
stor ekonomisk skada som åsamkats unionen.

Ändringsförslag 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är.

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är och med 
beaktande av proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 596
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är.

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen och hur 
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allvarliga de konstaterade bristerna är.

Or. en

Ändringsförslag 597
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 5 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) oriktigheter som är föremål för ett 
indrivningsförfarande i enlighet med 
avsnitt III i detta kapitel,

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att bland de fall för vilka finansiering inte får avslås 
inbegripa oriktigheter som är föremål för ett indrivningsförfarande, enligt definitionen i 
artikel 52 i förordning nr 1306/2013.

Ändringsförslag 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om kriterierna och metoderna för 
tillämpning av finansiella korrigeringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 599
Franc Bogovič
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska överlämna en 
rapport om tillämpningen av denna 
artikel till Europaparlamentet och rådet.

Or. sl

Motivering

Eftersom den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på 
prestation och kan leda till finansiella korrigeringar ska Europaparlamentet och rådet 
regelbundet informeras om genomförandet av vissa bestämmelser.

Ändringsförslag 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a

1. För alla belopp som felaktigt har 
betalats ut till följd av oegentligheter eller 
försummelser, ska medlemsstaterna kräva 
att stödmottagarna betalar tillbaka 
beloppet inom 18 månader från det att en 
kontrollrapport eller en liknande 
handling, där det anges att en 
oegentlighet har förekommit, har 
godkänts och i förekommande fall 
mottagits av det utbetalande organ eller 
det andra organ som svarar för 
indrivningen. Beloppen i fråga ska föras 
in i det utbetalande organets 
fordringsliggare vid tidpunkten för 
återbetalningen.

2. Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran 
framfördes, eller inom åtta år om 
indrivningsfallet behandlas av de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
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medlemsstaten stå för 50 % av den 
ekonomiska kostnaden för denna 
avsaknad av återbetalning och EU ska stå 
för 50 %, utan att detta påverkar kravet på 
att den berörda medlemsstaten ska 
fortsätta driva indrivningsförfarandena i 
enlighet med artikel 57. Om det under ett 
indrivningsförfarande som utförs genom 
ett administrativt förfarande eller ett 
slutgiltigt rättsligt förfarande inte 
framkommer några oegentligheter ska de 
ekonomiska kostnader som medlemsstaten 
stått för i enlighet med första stycket 
deklareras till fonderna som utgifter. Om 
indrivningen av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten 
emellertid inte kan ske inom den tidsfrist 
som anges i första stycket och om det 
belopp som ska indrivas överstiger 1 
miljon euro, får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristen med en period som motsvarar 
hälften av den ursprungliga perioden.

3. Av vederbörligen motiverade skäl får 
medlemsstaterna besluta att inte fortsätta 
indrivningsförfarandet. Ett sådant beslut 
får fattas endast i följande fall:

(a) Om de kostnader som redan 
uppkommit och de kostnader som 
sannolikt kommer att uppkomma uppgår 
till ett större belopp än det belopp som ska 
indrivas. Detta villkor ska anses vara 
uppfyllt om i) det belopp som ska drivas in 
från stödmottagaren i samband med en 
enskild utbetalning inom ramen för 
stödordningen eller stödfonden inte 
överstiger 100 euro exklusive räntor, eller 
ii) det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren i samband med en enskild 
utbetalning inom ramen för 
stödordningen eller stödfonden ligger på 
mellan 100 euro och 150 euro, exklusive 
räntor, och den berörda medlemsstaten 
enligt sin nationella rätt tillämpar ett 
tröskelvärde som är lika med eller högre 
än det belopp som ska drivas in för att inte 
driva in nationella fordringar.
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(b) Om det visar sig omöjligt att 
genomföra indrivning därför att 
gäldenären eller de personer som är 
juridiskt ansvariga för oegentligheten är 
oförmögna att betala, vilket har fastställts 
enligt den berörda medlemsstatens 
nationella rätt.

Om det beslut som avses i första stycket i 
denna punkt fattas innan de bestämmelser 
som avses i punkt 2 är tillämpliga på det 
utestående beloppet, ska EU stå för de 
ekonomiska kostnaderna för den 
uteblivna återbetalningen.

4. De ekonomiska följder som belastar 
medlemsstaterna som en följd av punkt 2 i 
denna artikel ska av den berörda 
medlemsstaten föras in i de 
årsräkenskaper som ska skickas till 
kommissionen enligt artikel 88.1 c iii.
Kommissionen ska kontrollera att detta 
genomförts korrekt och i förekommande 
fall göra nödvändiga justeringar i den 
genomförandeakt som avses i artikel 51.

5. Kommissionen får, under förutsättning 
att förfarandet i artikel 53.3 har följts, 
anta genomförandeakter för att undanta 
belopp som vanligen belastar 
unionsbudgeten från unionsfinansiering i 
följande fall:

(a) Om medlemsstaten inte har iakttagit 
de tidsfrister som avses i punkt 1.

(b) Om den anser att medlemsstatens 
beslut att inte fullfölja indrivningen enligt 
punkt 3 inte är motiverat.

(c) Om den anser att oegentligheten eller 
den uteblivna återbetalningen beror på
oegentligheter eller försummelser som 
kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller något annat av 
medlemsstatens offentliga organ. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 101.2.

Or. pl



AM\1170200SV.docx 169/178 PE630.688v01-00

SV

Ändringsförslag 601
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a

1. För alla belopp som felaktigt har 
betalats ut till följd av oegentligheter eller 
försummelser, ska medlemsstaterna kräva 
att stödmottagarna betalar tillbaka 
beloppet inom 18 månader från det att en 
kontrollrapport eller en liknande 
handling, där det anges att en 
oegentlighet har förekommit, har 
godkänts och i förekommande fall 
mottagits av det utbetalande organ eller 
det andra organ som svarar för 
indrivningen. Beloppen i fråga ska föras 
in i det utbetalande organets 
fordringsliggare vid tidpunkten för 
återbetalningen.

2. Om beloppet inte betalats tillbaka inom 
fyra år från det datum begäran 
framfördes, eller inom åtta år om 
indrivningsfallet behandlas av de 
nationella domstolarna, ska den berörda 
medlemsstaten stå för 50 % av den 
ekonomiska kostnaden för denna 
avsaknad av återbetalning och EU ska stå 
för 50 %, utan att detta påverkar kravet på 
att den berörda medlemsstaten ska 
fortsätta driva indrivningsförfarandena i 
enlighet med artikel 57. Om det under ett 
indrivningsförfarande som utförs genom 
ett administrativt förfarande eller ett 
slutgiltigt rättsligt förfarande inte 
framkommer några oegentligheter ska de 
ekonomiska kostnader som medlemsstaten 
stått för i enlighet med första stycket 
deklareras till fonderna som utgifter. Om 
indrivningen av skäl som inte kan 
tillskrivas den berörda medlemsstaten 
emellertid inte kan ske inom den tidsfrist 
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som anges i första stycket och om det 
belopp som ska indrivas överstiger 1 
miljon euro, får kommissionen på 
begäran av medlemsstaten utsträcka 
tidsfristen med en period som motsvarar 
hälften av den ursprungliga perioden.

3. Av vederbörligen motiverade skäl får 
medlemsstaterna besluta att inte fortsätta 
indrivningsförfarandet. Ett sådant beslut 
får fattas endast i följande fall:

(a) Om de kostnader som redan 
uppkommit och de kostnader som 
sannolikt kommer att uppkomma uppgår 
till ett större belopp än det belopp som ska 
indrivas. Detta villkor ska anses vara 
uppfyllt om

i) det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren i samband med en enskild 
utbetalning inom ramen för 
stödordningen eller stödfonden inte 
överstiger 100 euro, exklusive räntor, eller

ii) det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren i samband med en enskild 
utbetalning inom ramen för 
stödordningen eller stödfonden ligger på 
mellan 100 euro och 150 euro, exklusive 
räntor, och den berörda medlemsstaten 
enligt sin nationella rätt tillämpar ett 
tröskelvärde som är lika med eller högre 
än det belopp som ska drivas in för att inte 
driva in nationella fordringar.

(b) Om det visar sig omöjligt att 
genomföra indrivning därför att 
gäldenären eller de personer som är 
juridiskt ansvariga för oegentligheten är 
oförmögna att betala, vilket har fastställts 
enligt den berörda medlemsstatens 
nationella rätt.

Om det beslut som avses i första stycket i 
denna punkt fattas innan de bestämmelser 
som avses i punkt 2 är tillämpliga på det 
utestående beloppet, ska EU stå för de 
ekonomiska kostnaderna för den 
uteblivna återbetalningen.

4. De ekonomiska följder som belastar 
medlemsstaterna som en följd av punkt 2 i 
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denna artikel ska av den berörda 
medlemsstaten föras in i de 
årsräkenskaper som ska skickas till 
kommissionen enligt artikel 88.1 c iii.
Kommissionen ska kontrollera att detta 
genomförts korrekt och i förekommande 
fall göra nödvändiga justeringar i den 
genomförandeakt som avses i artikel 51.

5. Kommissionen får, under förutsättning 
att förfarandet i artikel 53.3 har följts, 
anta genomförandeakter för att undanta 
belopp som vanligen belastar 
unionsbudgeten från unionsfinansiering i 
följande fall:

(a) Om medlemsstaten inte har iakttagit 
de tidsfrister som avses i punkt 1.

(b) Om den anser att medlemsstatens 
beslut att inte fullfölja indrivningen enligt 
punkt 3 inte är motiverat.

(c) Om den anser att oegentligheten eller 
den uteblivna återbetalningen beror på 
oegentligheter eller försummelser som 
kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller något annat av 
medlemsstatens offentliga organ. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 101.2.

Or. pl

Ändringsförslag 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
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ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och av dessa 
bokföras som inkomster avsatta för EGFJ 
den månad de tas emot.

ränta, vilken medlemsstaterna ska beräkna 
efter att den period som stödmottagaren 
har beviljats för inbetalningen har löpt ut,
som de ger upphov till ska betalas till det 
utbetalande organet och av dessa bokföras 
som inkomster avsatta för EGFJ den 
månad de tas emot. Medlemsstaterna ska 
fastställa det minimibelopp som ska 
betalas enligt detta avsnitt, i enlighet med 
vad som fastställs för den minsta 
ersättning som ska utgå till 
stödmottagarna för budgetdisciplin.

Or. es

Motivering

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Ändringsförslag 603
Elsi Katainen

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den
ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och av dessa 
bokföras som inkomster avsatta för EGFJ 
den månad de tas emot.

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och av dessa 
bokföras som inkomster avsatta för EGFJ 
den månad de tas emot. Medlemsstaterna 
får besluta om belopp som måste 
överskridas innan de drivs in. Denna 
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möjlighet gäller för alla interventioner 
och åtgärder separat, inbegripet 
villkorligheten, och får vara enhetlig för 
samtliga.

Or. en

Motivering

Det behövs en enhetlig regel om stöd av mindre betydelse innan medlemsstaten måste driva in 
stödet. Kostnaderna för indrivningen kan överstiga det belopp som ska drivas in. Denna 
enhetliga möjlighet bör omfatta alla interventioner och åtgärder för direktstöd samt 
villkorligheten för att göra det lättare att planera och arbeta med it-systemen.

Ändringsförslag 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och av dessa 
bokföras som inkomster avsatta för EGFJ 
den månad de tas emot.

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och återföras som 
en prioritering till interventioner som är 
inriktade på miljö- och klimatmässiga mål 
enligt artiklarna 28 och 65 och därefter 
till interventioner som är inriktade på att 
öka konkurrenskraften enligt artikel 28 a 
i förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 605
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
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Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och av dessa 
bokföras som inkomster avsatta för EGFJ 
den månad de tas emot.

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
ränta, vilken medlemsstaterna ska beräkna 
efter att den period som stödmottagaren 
har beviljats för inbetalningen har löpt ut, 
som de ger upphov till ska betalas till det 
utbetalande organet och av dessa bokföras 
som inkomster avsatta för EGFJ den 
månad de tas emot.

Or. es

Ändringsförslag 606
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och av dessa 
bokföras som inkomster avsatta för EGFJ 
den månad de tas emot.

De belopp som medlemsstaterna driver in 
till följd av oriktigheter och andra fall där 
stödmottagare brister i efterlevnaden av 
villkoren för de interventioner som avses i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
ränta som de ger upphov till ska betalas till 
det utbetalande organet och återföras som 
en prioritering till interventioner som är 
inriktade på miljö- och klimatmässiga 
mål.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att behålla 100 % av beloppen för minskningar och 
uteslutningar, förutsatt att den relevanta budgeten investeras i interventioner som är positiva 
för jordbrukare, miljön och/eller klimatet, t.ex. miljösystem eller åtgärder för miljö- och 
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klimatvänligt jordbruk. Ett system där de budgetar som drivs in av medlemsstaterna behåller 
upp till 20 % går bara ut över klimat- och miljömålen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de jordbrukare som stöder dessa.

Ändringsförslag 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dra av en 
stödmottagares eventuella utestående 
skuld i enlighet med vad som fastställs i 
förra stycket från en eventuell framtida 
utbetalning till stödmottagarna, och detta 
ska genomföras av det utbetalande 
organet i egenskap av den enhet som 
ansvarar för indrivningen av skulden.

Or. es

Motivering

För att dagens situation sett till jordbruksfondernas skulder, utbetalningarnas flexibilitet och 
den befintliga, gemensamma gemenskapsgrunden ska kunna upprätthållas måste de 
utbetalande organen kunna kräva in skulder genom den ersättningsmekanism som här 
föreskrivs. I annat fall kan indrivningarna och utbetalningarna för den gemensamma 
jordbrukspolitikens interventioner försenas, och tidsfristerna för betalningarna av dessa är 
stränga.

Ändringsförslag 608
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fastställa det 
minimibelopp som ska betalas enligt förra 
stycket, i enlighet med vad som fastställs 
för den minsta ersättning som ska utgå till 
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stödmottagarna för budgetdisciplin.

Or. es

Ändringsförslag 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 20 
% av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 50 
% av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 
organ. De belopp som drivits in av de 
utbetalande organen i medlemsstaterna 
bör återanvändas i form av direktstöd, i 
syfte att stödja de prioriteringar som 
fastställs i de nationella strategiska 
planerna, t.ex. startstöd till unga 
jordbrukare eller stöd till sektorer med 
störst svårigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 610
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 20
% av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
100 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 
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organ. organ.

Or. en

Motivering

I den föreslagna versionen är det nästan avskräckande för medlemsstaterna att driva in 
pengar från stödmottagare som bryter mot reglerna, eftersom medlemsstaterna måste ge 
pengar tillbaka till kommissionen. Indrivna pengar bör stanna hos medlemsstaterna och 
användas för andra ändamål.

Ändringsförslag 611
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 
organ.

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
första stycket behåller medlemsstaten 100
% av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. en

Motivering

För enkelhetens skull och för att ge de utbetalande organen lämpligt handlingsutrymme 
föreslår jag att medlemsstaterna ska få behålla 100 % av de belopp som samlas in på grund 
av oriktigheter. Åtminstone bör 50-50-regeln behållas.

Ändringsförslag 612
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt 
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första stycket får medlemsstaten behålla 
20 % av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 
organ.

första stycket behåller medlemsstaten 75
% av de inkasserade beloppen, som 
ersättning för kostnader för indrivning, 
utom i de fall där det rör sig om bristande 
efterlevnad som kan tillskrivas den berörda 
medlemsstatens administrativa 
myndigheter eller andra av medlemsstatens 
organ.

Or. en

Motivering

För enkelhetens skull och för att ge de utbetalande organen lämpligt handlingsutrymme 
föreslår jag att medlemsstaterna ska få behålla 100 % av de belopp som samlas in på grund 
av oriktigheter. Åtminstone bör 50-50-regeln behållas.

Ändringsförslag 613
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 54 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska dra av alla belopp 
som felaktigt utbetalats till följd av 
oriktigheter från en stödmottagares sida, i 
enlighet med vad som fastställs i denna 
artikel, från en eventuell framtida 
utbetalning som det utbetalande organet 
ska göra till den stödmottagaren.

Or. es

Motivering

För att säkerställa att utbetalningar och oriktigheter i jordbruksfonderna hanteras på ett 
effektivt sätt måste de utbetalande organen kunna driva in de belopp som felaktigt betalats ut 
till följd av oriktigheter genom att dra av dessa belopp från en eventuell framtida utbetalning, 
i enlighet med vad som i dag föreskrivs i EU:s lagstiftning för perioden 2014–2020 (artikel 28 
i förordning nr 908/2014).
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