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Ändringsförslag 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål. I 
medlemsstater med helt eller delvis 
regionaliserade strategiska planer i 
enlighet med artikel 93 andra stycket kan 
målen helt eller delvis delas upp efter 
region.

Or. de

Ändringsförslag 4397
Nikos Androulakis

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga eller i 
förekommande fall fleråriga delmål.

Or. en

Ändringsförslag 4398
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a.

Or. it

Ändringsförslag 4399
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i 
artikel 95.1 e ska bestå av en 
sammanfattande tabell som visar de mål 
som avses i artikel 97.1 a med en 
uppdelning i årliga delmål.

1. Avsnittet i den plan som avses i 
artikel 95.1 e ska bestå av en 
sammanfattande tabell som visar de mål 
som avses i artikel 97.1 a, i förekommande 
fall med en uppdelning i årliga delmål.

Or. es

Motivering

Denna formulering klargör att vissa etapper eller mål inte kan vara årliga, och punkten 
begränsas till relevanta fall, det vill säga mål som är kopplade till fleråriga interventioner.



AM\1171755SV.docx 5/192 PE631.988v01-00

SV

Ändringsförslag 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 4402
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a, vid behov med en uppdelning i 
delmål.

Or. en

Motivering

Vi måste klargöra att de flesta delmål kanske inte kan uppnås årligen.

Ändringsförslag 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 1. Den plan för mål som avses i artikel 
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95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a, vid behov med en uppdelning i 
årliga delmål.

Or. en

Motivering

Avsikten är att det tydligt ska framgå att vissa steg kanske inte kan uppnås varje år, såsom i 
fråga om fleråriga verksamheter.

Ändringsförslag 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i delmål.

Or. en

Motivering

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding. Setting annual milestones could be a way back, not a 
simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Ändringsförslag 4405
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a med en uppdelning i årliga delmål.

1. Den plan för mål som avses i artikel 
95.1 e ska bestå av en sammanfattande 
tabell som visar de mål som avses i artikel 
97.1 a och de delmål som ska uppfyllas 
vartannat år.

Or. en

Ändringsförslag 4406
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En uppdelning av 
medlemsstaternas anslag för 
interventionstyper i form av direktstöd 
efter överföringar i punkterna b och c 
baserat på vägledande finansiella anslag 
per interventionstyp och per intervention, 
med angivande av planerad output, 
genomsnittliga eller enhetliga 
enhetsbelopp och den maximala variation 
som avses i artikel 89. I tillämpliga fall 
ska uppdelningen inbegripa beloppet för 
reserven av stödrättigheter.

utgår

Det totala beräknade resultatet av 
minskningen av stöd ska specificeras.

Med hänsyn till användningen av det 
resultat av minskningen av stöd som avses 
i artiklarna 15 och 81.3, ska dessa 
vägledande finansiella anslag, anknutna 
planerade output och motsvarande 
genomsnittliga enhetsbelopp eller 
enhetliga enhetsbelopp fastställas före 
minskning av stöd.

Or. en
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Motivering

Enligt denna logik skulle effekten av att minska stödet inte tillåta att stöd genomfördes, och 
därför skulle output inte uppnås, och indikatorerna och målen skulle inte ge de planerade 
resultaten. Det skulle strida mod resultatinriktningen i den nya genomförandemodellen.

Ändringsförslag 4407
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – stycke 1 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En uppdelning av medlemsstaternas anslag 
för interventionstyper i form av direktstöd 
efter överföringar i punkterna b och c 
baserat på vägledande finansiella anslag 
per interventionstyp och per intervention, 
med angivande av planerad output, 
genomsnittliga eller enhetliga 
enhetsbelopp och den maximala variation 
som avses i artikel 89. I tillämpliga fall ska 
uppdelningen inbegripa beloppet för 
reserven av stödrättigheter.

En uppdelning av medlemsstaternas anslag 
för interventionstyper i form av direktstöd 
efter överföringar i punkterna b och c 
baserat på vägledande finansiella anslag 
per interventionstyp och per intervention. I 
tillämpliga fall ska uppdelningen inbegripa 
beloppet för reserven av stödrättigheter.

Or. it

Ändringsförslag 4408
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – stycke 1 – led d – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med hänsyn till användningen av det 
resultat av minskningen av stöd som avses 
i artiklarna 15 och 81.3, ska dessa 
vägledande finansiella anslag, anknutna 
planerade output och motsvarande 
genomsnittliga enhetsbelopp eller 
enhetliga enhetsbelopp fastställas före 
minskning av stöd.

Med hänsyn till användningen av det 
resultat av minskningen av stöd som avses 
i artiklarna 15 och 81.3, ska dessa 
vägledande finansiella anslag fastställas 
före minskning av stöd.
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Or. it

Ändringsförslag 4409
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) En uppdelning av de anslag för 
sektorsspecifika interventionstyper som 
avses i avdelning III kapitel III avsnitt VII
per intervention och med angivande av den 
planerade outputen och det genomsnittliga 
enhetspriset.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 4410
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En uppdelning av medlemsstaternas 
anslag för interventionstyper i form av 
landsbygdsutveckling efter överföringar till 
och från direktstöd enligt punkt b, per 
interventionstyp och per intervention, 
inbegripet totalsummor för perioden, 
inbegripet också den tillämpliga Ejflu-
bidragsnivån, uppdelade per intervention 
och per typ av region i tillämpliga fall. Om 
medel överförs från direktstöd ska 
interventionen/interventionerna eller en del 
av en intervention som finansieras med 
överföringen anges. I denna tabell ska man 
också specificera planerade output per 
intervention och genomsnittliga eller 
enhetliga enhetsbelopp, samt i tillämpliga 
fall, en uppdelning av de belopp som 
planerats för bidrag och de belopp som 
planerats för finansieringsinstrument. 

(f) En uppdelning av medlemsstaternas 
anslag för interventionstyper i form av 
landsbygdsutveckling efter överföringar till 
och från direktstöd enligt punkt b, per 
interventionstyp och per intervention, 
inbegripet totalsummor för perioden, 
inbegripet också den tillämpliga Ejflu-
bidragsnivån, uppdelade per intervention 
och per typ av region i tillämpliga fall. Om 
medel överförs från direktstöd ska 
interventionen/interventionerna eller en del 
av en intervention som finansieras med 
överföringen anges. I denna tabell ska man 
också, i tillämpliga fall, specificera en 
uppdelning av de belopp som planerats för 
bidrag och de belopp som planerats för 
finansieringsinstrument. Beloppen för 
tekniskt bistånd ska också specificeras.
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Beloppen för tekniskt bistånd ska också 
specificeras.

Or. it

Ändringsförslag 4411
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i denna artikel ska 
fastställas per år.

De uppgifter som avses i denna artikel ska 
fastställas per år. Avseende strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med regionala delar i 
enlighet med artikel 93 i denna 
förordning kan dessa ekonomiska data 
helt eller delvis anges på regional nivå i 
regionala tabeller.

Or. de

Ändringsförslag 4412
Nikos Androulakis

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i denna artikel ska 
fastställas per år.

De uppgifter som avses i denna artikel ska 
fastställas per år, eller i relevanta fall för 
flera år.

Or. en

Ändringsförslag 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 100a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a

Regionala interventionsprogram

Varje regionalt interventionsprogram ska 
åtminstone innehålla följande delar:

(a) En sammanfattning av swot-analysen.

(b) En sammanfattning av den 
utvärdering som anses nödvändig.

(c) En interventionsstrategi.

(d) En verksamhetsbeskrivning för de 
interventioner som förvaltas och 
genomförs på regional nivå i enlighet med 
den nationella strategiska planen enligt 
artikel 99. Mer konkret ska varje 
intervention som specificeras i strategin i 
artikel 95 c innehålla följande delar:

(i) En beskrivning av interventionen.

ii) Villkoren för stödberättigande.

iii) Stödnivån.

iv) En beräkning av stödets enhetsbelopp.

v) En finansieringsplan.

vi) Resultatindikatorer.

vii) Mål.

viii) En förklaring om hur målen ska 
uppnås.

(e) Den fleråriga finansieringsplanen.

(f) En beskrivning av styrnings- och 
samordningssystemet.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att införa och beskriva innehållet i de regionala 
interventionsprogrammen. De europeiska regionernas roll i utformningen, förvaltningen och 
genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken bör bibehållas och stärkas, så att de 
politiska valen kan anpassas till de specifika territoriella och sektoriella särdragen.
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Ändringsförslag 4414
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 101a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101a

Socioekonomisk påverkan på den lokala 
sysselsättningen

En bedömning av den strategiska planens 
socioekonomiska påverkan bör beakta de 
arbetstillfällen som kan skapas i 
landsbygdsområden. En detaljerad och 
omfattande bedömning bör innefatta 
följande:

(a) Antal fasta anställningar som behålls 
och skapas direkt i förhållande till 
produktionen.

(b) Antal och längd på 
säsongsanställningar som behålls och 
skapas i förhållande till produktionen.

(c) En bedömning av den sekundära och 
tertiära sysselsättning som skapas.

(d) Metoder för styrning och kontroller på 
plats.

Or. en

Ändringsförslag 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en modernisering av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 95.1 g ska belysa de delar av den 
strategiska planen inom den gemensamma 

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en modernisering av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 95.1 g ska belysa de delar av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
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jordbrukspolitiken som stöder en 
modernisering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och ska särskilt 
innehålla följande:

jordbrukspolitiken som stöder en 
modernisering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken för att möta nya 
utmaningar inbegripet övergången till 
hållbarhet, och ska särskilt innehålla 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en modernisering av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 95.1 g ska belysa de delar av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som stöder en 
modernisering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och ska särskilt 
innehålla följande:

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en övergång till mer hållbara 
produktionssystem av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.1 
g ska belysa de delar av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som stöder en 
modernisering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och ska särskilt 
innehålla följande:

Or. fr

Ändringsförslag 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en modernisering av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 95.1 g ska belysa de delar av den 
strategiska planen inom den gemensamma 

En beskrivning av de inslag som 
säkerställer en övergång till ekologiskt 
jordbruk i de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
belysa de delar av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
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jordbrukspolitiken som stöder en 
modernisering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och ska särskilt 
innehålla följande:

som stöder en övergång till ekologiskt 
jordbruk inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och ska särskilt 
innehålla följande:

Or. es

Ändringsförslag 4418
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
innovation och digitalisering och att 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker 
enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 
följande:

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet när det gäller 
jämställdhetsperspektivet, att modernisera 
sektorn genom att främja och utbyta 
kunskap, innovation och digitalisering 
inom jordbruk och landsbygdsområden, 
och att uppmuntra sektorn att ta till sig 
dessa saker, särskilt inom ramen för Akis,
enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet att modernisera 
sektorn genom att främja och utbyta 
kunskap, innovation och digitalisering och 

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till 
målet att modernisera sektorn genom att 
främja och utbyta kunskap, innovation och 
digitalisering så snabbt som möjligt och 
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att uppmuntra sektorn att ta till sig dessa 
saker enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 
följande:

uppnå målen för hållbar utveckling och 
målen i klimatavtalet från Paris och att 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker 
enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
innovation och digitalisering och att 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker 
enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 
följande:

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
teknisk och social innovation samt teknisk 
kunskap på jordbruksområdet och att 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker 
enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 
följande:

Or. es

Ändringsförslag 4421
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
innovation och digitalisering och att 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker 
enligt artikel 5 andra stycket, särskilt 

(a) En översikt över hur den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att bidra till det 
övergripande målet att modernisera sektorn 
genom att främja och utbyta kunskap, 
innovation och digitalisering och att 
uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker 
enligt artikel 5 andra stycket och främja 



PE631.988v01-00 16/192 AM\1171755SV.docx

SV

följande: detta, särskilt följande:

Or. en

Ändringsförslag 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) En systematisk försäkran om hur 
de åtgärder som vidtas inte ska leda till 
ökat beroende, utan öka jordbrukarnas 
autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Sammanhang med uppnåendet av 
målen för hållbar utveckling och de 
internationella klimatavtalen.

Or. en

Motivering

Modernisering är inte ett självändamål. Det övergripande målet är, såsom upprepades 
många gånger i kommissionens meddelande om reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, ett paradigmskifte för att uppnå hållbarhet, reagera på nya utmaningar 
osv.

Ändringsförslag 4424
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Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av strategin för 
utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden och för 
användning av dessa tekniker för att göra 
interventioner inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken mera ändamålsenliga 
och effektiva.

(b) En beskrivning av strategin för 
utveckling av lämplig digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden, med 
uppmärksamhet på hållbarhet, 
omfattning, nödvändighet och 
jordbrukarnas autonomi, för användning 
av dessa tekniker för att göra interventioner 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
mera ändamålsenliga och effektiva, utan 
att det medför nya insatsvaror eller ett 
ekonomiskt beroende hos jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av strategin för 
utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden och för 
användning av dessa tekniker för att göra 
interventioner inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken mera ändamålsenliga 
och effektiva.

(b) En beskrivning av strategin för 
utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden och för 
villkoren för användning av dessa tekniker 
för att göra interventioner inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken mera 
ändamålsenliga och effektiva.

Or. es

Ändringsförslag 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Förslag till förordning
Artikel 102 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av strategin för 
utveckling av digital teknik inom 
jordbruket och landsbygdsområden och för 
användning av dessa tekniker för att göra 
interventioner inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken mera ändamålsenliga 
och effektiva.

(b) Strategier för utveckling av digital 
teknik inom jordbruket och 
landsbygdsområden, smarta byar och för 
användning av dessa tekniker för att göra 
interventioner inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken mera ändamålsenliga 
och effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 4427
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Swot-analysen ska grunda sig på den 
nuvarande situationen i det område som 
omfattas av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
ska omfatta, för vart och ett av de särskilda 
målen i artikel 6.1, en heltäckande 
övergripande beskrivning av den 
nuvarande situationen i det område som 
omfattas av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av gemensamma 
kontextindikatorer och annan kvantitativ 
och kvalitativ aktuell information, såsom 
studier, tidigare utvärderingsrapporter, 
sektorsspecifika analyser och lärdomar från 
tidigare erfarenheter.

Swot-analysen ska grunda sig på den 
nuvarande situationen i det område som 
omfattas av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
ska omfatta, för vart och ett av de särskilda 
målen i artikel 6.1 och för det ekologiska 
jordbrukets bidrag i avsnitt 3a, en 
heltäckande övergripande beskrivning av 
den nuvarande situationen i det område 
som omfattas av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
på grundval av gemensamma 
kontextindikatorer och annan kvantitativ 
och kvalitativ aktuell information, såsom 
studier, tidigare utvärderingsrapporter, 
sektorsspecifika analyser och lärdomar från 
tidigare erfarenheter.

Or. en

Ändringsförslag 4428
Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Swot-analysen ska grunda sig på den 
nuvarande situationen i det område som 
omfattas av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
ska omfatta, för vart och ett av de särskilda 
målen i artikel 6.1, en heltäckande 
övergripande beskrivning av den 
nuvarande situationen i det område som 
omfattas av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av gemensamma
kontextindikatorer och annan kvantitativ 
och kvalitativ aktuell information, såsom 
studier, tidigare utvärderingsrapporter, 
sektorsspecifika analyser och lärdomar från 
tidigare erfarenheter.

Swot-analysen ska grunda sig på den 
nuvarande situationen i det område som 
omfattas av den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
ska omfatta, för vart och ett av de särskilda 
målen i artikel 6.1, och för bidraget till 
ekologiskt jordbruk i artikel 13a, en 
heltäckande övergripande beskrivning av 
den nuvarande situationen i det område 
som omfattas av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
på grundval av gemensamma 
kontextindikatorer och annan kvantitativ 
och kvalitativ aktuell information, såsom 
studier, tidigare utvärderingsrapporter, 
sektorsspecifika analyser och lärdomar från 
tidigare erfarenheter.

Or. en

Ändringsförslag 4429
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska beskrivningen särskilt lyfta 
fram följande i förhållande till vart och ett 
av de allmänna och de särskilda målen i
artiklarna 5 och 6.1:

Dessutom ska beskrivningen särskilt lyfta 
fram följande i förhållande till vart och ett 
av de allmänna och de särskilda målen i 
artiklarna 5 och 6.1 och för det ekologiska 
jordbrukets bidrag i artikel 13a:

Or. en

Ändringsförslag 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Nödvändig kvalitativ och 
kvantitativ information om tillståndet för 
konsekvensindikatorer för år 2019 i 
bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
d, e och f ska swot-analysen hänvisa till 
nationella planer som härrör från de 
rättsliga instrument som avses i bilaga XI.

För de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
d, e och f ska swot-analysen hänvisa till 
nationella planer som härrör från de 
rättsliga instrument som avses i bilaga XI. 
Den ska också innehålla en utvärdering 
av den rådande situationen och behoven 
hos jordbrukssystem med högt 
naturvärde.

Or. es

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om artikel 97.2.

Ändringsförslag 4432
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de särskilda mål som anges i artikel 
6.1 i ska swot-analysen hänvisa till de 
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rättsliga instrument som avses i bilaga 
XIa.

Or. en

Motivering

Bilagan rör livsmedelssäkerhet och djurskydd.

Ändringsförslag 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det särskilda målet att locka unga 
jordbrukare i artikel 6.1 g ska swot-
analysen innehålla en kort analys av 
tillgång till mark, mobilitet inom 
markägande och omarrondering, tillgång 
till finansiering och krediter samt tillgång 
till kunskap och rådgivning.

För det särskilda målet att locka unga 
jordbrukare i artikel 6.1 g ska swot-
analysen innehålla en kort analys av 
tillgång till mark, mobilitet inom 
markägande och omarrondering, tillgång 
till finansiering och krediter samt tillgång 
till kunskap och rådgivning och 
kapaciteten att hantera risker.

Or. en

Motivering

Unga jordbrukare är mer känsliga för risker, såväl ekonomiska och miljörelaterade som 
sanitära, och det är därför intressant att förstå om de åtnjuter de bästa förutsättningarna för 
att hantera dessa risker.

Ändringsförslag 4434
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det särskilda målet att locka unga 
jordbrukare i artikel 6.1 g ska swot-
analysen innehålla en kort analys av 
tillgång till mark, mobilitet inom 

För det särskilda målet att locka unga 
jordbrukare i artikel 6.1 g ska swot-
analysen innehålla en kort analys av 
tillgång till mark, mobilitet inom 



PE631.988v01-00 22/192 AM\1171755SV.docx

SV

markägande och omarrondering, tillgång 
till finansiering och krediter samt tillgång 
till kunskap och rådgivning.

markägande och markbegränsning, 
tillgång till finansiering och krediter,
tillgång till kunskap och rådgivning och 
kapaciteten att hantera risker.

Or. en

Motivering

Unga jordbrukare är mer känsliga för risker, såväl ekonomiska och miljörelaterade som 
sanitära. Det är därför intressant att förstå om de åtnjuter de bästa förutsättningarna för att 
hantera dessa risker.

Ändringsförslag 4435
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de särskilda mål som anges i artikel 
6.1 ska swot-analysen vid behov utvecklas 
på ett jämställdhetsmedvetet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 4436
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bilaga III till de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
c ska omfatta resultaten av samråden med 
berörda parter och en kort beskrivning av 
hur samrådet genomfördes.

utgår

Or. en
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Motivering

Denna punkt är överflödig. Alla relevanta aktörer skulle få sina röster hörda i alla 
medlemsstaterna i enlighet med deras demokratiska regler, innan de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken slutförs.

Ändringsförslag 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bilaga III till de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
c ska omfatta resultaten av samråden med 
berörda parter och en kort beskrivning av 
hur samrådet genomfördes.

3. Bilaga III till de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
c ska omfatta en fullständig beskrivning 
av förfarandena och den tidtabell som 
användes för samrådet med berörda 
parter, de kriterier som användes för valet 
av parter och deras relevans när det gäller 
de särskilda målen i artikel 6. Den ska 
beskriva resultaten av samråden med 
berörda parter, inbegripet en 
sammanfattning av parternas iakttagelser 
när det gäller de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och hur dessa 
beaktades i den slutversion som 
överlämnades till kommissionen.

Or. en

Motivering

Partnerna måste involveras i ett gemensamt beslut om tidtabellerna och förfarandena för att 
framställa de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom 
processen är avgörande för att det civila samhällets grupper på ett ändamålsenligt sätt ska 
kunna bidra till processen. Det är också viktigt att ge information om de olika parternas 
inställningar och hur de har beaktats i slutversionen av den strategiska planen. Liknande 
regler föreskrivs för närvarande i viss detalj i kommissionens delegerade förordning 
240/2014, men de har inte inkluderats i denna förordning, som måste stärkas.

Ändringsförslag 4438
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Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bilaga III till de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
c ska omfatta resultaten av samråden med 
berörda parter och en kort beskrivning av 
hur samrådet genomfördes.

3. Bilaga III till de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
c ska omfatta resultaten av samråden med 
berörda parter och en kort beskrivning av 
hur samrådet genomfördes. Den ska också 
omfatta dokumentation av de synpunkter 
som har lämnats av parterna och 
huruvida och hur dessa synpunkter har 
beaktats av den förvaltande myndigheten 
och motiveringen för detta.

Or. en

Ändringsförslag 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En kort beskrivning av ytterligare 
nationell finansiering som beviljas inom 
ramen för den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet beloppen per åtgärd och 
angivelse av överensstämmelsen med 
kraven i denna förordning.

(a) Ejflu-finansiering, nationell 
samfinansiering och i förekommande fall
ytterligare nationell finansiering av 
interventioner i form av statligt stöd i 
enlighet med artikel 131.4 och angivelse 
av överensstämmelsen med kraven i denna 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ytterligare nationell finansiering 
av interventioner i enlighet med artikel 42 
i EUF-fördraget och angivelse av 
överensstämmelsen med kraven i denna 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Angivande om ytterligare nationell 
finansiering inte omfattas av 
tillämpningsområdet för artikel 42 FEUF 
och därför är föremål för en 
statsstödsgranskning.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 4442
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bilaga VI Bilaga V till den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
avses i artikel 95.2 e ska innehålla 
följande:

(a) En analys av de genomsnittliga 
inkomsterna i städer respektive på 
landsbygden inom medlemsstaten.

(b) En analys av värdet hos medel från 
den gemensamma jordbrukspolitiken för 
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inkomster och sociala villkor på 
landsbygden.

(c) Hoten om att landsbygden överges på 
grund av den socioekonomiska 
situationen i landsbygdssamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 4443
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bilaga VI bör innehålla analyser 
av den sociala påverkan när det gäller den 
sysselsättning som skapas, med beräkning 
av sysselsättningsdimensionen av 
åtgärderna i de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
metoderna för att verifiera 
avtalsrelationerna i sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bilaga VI till den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som tas upp i artikel 
95.2 ea ska inkludera de regionala 
interventionsprogram som fastställs i 
artikel 100a.

Or. es
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Ändringsförslag 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bilaga VI i de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
f ska inbegripa de regionala 
interventionsprogrammen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i enlighet med ändringsförslag 16.

Ändringsförslag 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bilaga VI i de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
ska inbegripa de regionala 
interventionsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 4447
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår
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Delegerade befogenheter för innehållet i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 om ändring av detta kapitel 
vad gäller innehållet i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess bilagor.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget dras kommissionens befogenhet att ändra planernas innehåll in. 
Det handlar om en viktig del i grundtexten.

Ändringsförslag 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår

Delegerade befogenheter för innehållet i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 om ändring av detta kapitel 
vad gäller innehållet i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess bilagor.

Or. es

Motivering

Innehållet i den strategiska planen bör vara permanent och fastställas i den grundläggande 
rättsakten.

Ändringsförslag 4449
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Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 104 utgår

Delegerade befogenheter för innehållet i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 om ändring av detta kapitel 
vad gäller innehållet i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess bilagor.

Or. en

Motivering

Det nödvändiga innehållet och bilagorna i de strategiska planerna bör inte ändras i en 
delegerad akt eller en genomförandeakt. Det är en nödvändig del av den nya 
genomförandemodellen.

Ändringsförslag 4450
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 104 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 om ändring av detta kapitel 
vad gäller innehållet i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess bilagor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar
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Förslag till förordning
Artikel 104 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 om ändring av detta kapitel 
vad gäller innehållet i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess bilagor.

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet i de strategiska planerna bör ändras så lite som möjligt under löptiden. Det verkar 
inte finnas något behov av att modifiera någon av delarna i den strategiska planen genom en 
delegerad akt.

Ändringsförslag 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 104 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 138 
om ändring av detta kapitel vad gäller 
innehållet i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
dess bilagor.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 138 
om ändring av detta kapitel vad gäller 
innehållet i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
dess bilagor. När kommissionen gör det 
ska den säkerställa att bilagorna I–III, XI 
och XII endast kan ändras genom tillägg.

Or. en

Motivering

Om kommissionen tilläts att ta bort punkter från bilagorna skulle det innebära att de delar 
som har avtalats av medlagstiftarna i medbeslutandeförfarandet ignoreras.
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Ändringsförslag 4453
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 105 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandebefogenheter för innehållet 
i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Genomförandebefogenheter för 
utformningen av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att dra in kommissionens befogenheter avseende de strategiska 
planernas innehåll, och begränsa dessa till planernas utformning. Deras innehåll bör i stället 
bestämmas antingen av den grundläggande rättsakten eller av en delegerad akt.

Ändringsförslag 4454
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 105 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter 
för att fastställa regler om presentationen 
av de delar som beskrivs i artiklarna 96–
103 i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 139.2.

Kommissionen får anta genomförandeakter 
för att införa ett harmoniserat formulär 
och regler om presentationen av de delar 
som beskrivs i artiklarna 96–103 i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 139.2.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att dra in kommissionens befogenheter avseende de strategiska 
planernas innehåll, och begränsa dessa till planernas utformning, närmare bestämt till 
införandet av ett formulär. Deras innehåll bör i stället bestämmas antingen av den 
grundläggande rättsakten eller av en delegerad akt.



PE631.988v01-00 32/192 AM\1171755SV.docx

SV

Ändringsförslag 4455
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 105a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105a

Exempel på strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken

Kommissionens utarbetar, efter samråd 
med medlemsstaterna på expertnivå, ett 
exempel på strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som 
bifogas till denna förordning.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat ska lämna in den strategiska planen senast den 1 januari 2020. 
Genomförandeakterna kommer troligen inte att vara klara till dess. Det vore därför förnuftigt 
att inkludera ett exempel på en strategisk plan i form av en bilaga till denna förordning.

Ändringsförslag 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Avdelning V – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GODKÄNNANDE OCH ÄNDRING AV 
DEN STRATEGISKA PLANEN FÖR 
DEN GEMENSAMMA 
JORDBRUKSPOLITIKEN

GODKÄNNANDE OCH ÄNDRING AV 
DEN STRATEGISKA PLANEN FÖR 
DEN GEMENSAMMA 
JORDBRUKSPOLITIKEN OCH DE 
RELATERADE REGIONALA 
PROGRAMMEN FÖR 
LANDSBYGDSUTVECKLING

Or. it

Ändringsförslag 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Förslag till förordning
Artikel 106 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande av den strategiska planen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken

Godkännande och ändrande av den 
strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de relaterade 
regionala programmen för 
landsbygdsutveckling.

Or. it

Ändringsförslag 4458
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den 1 januari 
2020.

1. Varje medlemsstat ska skicka in ett 
förslag till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken med den 
information som avses i artikel 95 senast 
tre år efter att den rättsliga ramen för 
utveckling av nationella strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har antagits.

Or. hr

Ändringsförslag 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den 1 januari 

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 den 1 januari år n+1 
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2020. efter antagandet av denna förordning.

Or. es

Motivering

Dagen för framläggandet av den strategiska planen bör anpassas till takten i den 
parlamentariska behandlingen och antagandet av denna reform.

Ändringsförslag 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den 1 januari 
2020.

1. Varje medlemsstat och de yttersta 
randområdena ska till kommissionen 
skicka in ett förslag till strategisk plan 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med den information som avses i artikel 95 
senast den 1 januari 2020.

Or. pt

Ändringsförslag 4461
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den 1 januari 
2020.

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95.

Or. en
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Motivering

Jag rekommenderar inte att ett exakt datum fastställs för att lämna in strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken Vi känner ännu inte till tidsplanen, och därför måste vi 
avlägsna denna fråga i det här skedet.

Ändringsförslag 4462
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den 1 januari 
2020.

1. Varje medlemsstat ska till 
kommissionen skicka in ett förslag till 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med den information 
som avses i artikel 95 senast den 1 januari 
2022.

Or. en

Ändringsförslag 4463
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När medlemsstaten överlåter 
inlämnandet av vissa åtgärder för 
landsbygdsutveckling att hanteras på 
regional nivå ska dessa åtgärder lämnas 
in åt kommissionen inom tre månader 
efter att den nationella strategiska planen 
lämnats in. I varje fall ska den nationella 
strategiska planen innehålla en 
grundläggande uppsättning åtgärder för 
landsbygdsutveckling som ska ersätta den 
regionala förvaltningen om de regionala 
myndigheterna inte lämnar in sådana 
regionala åtgärder för 
landsbygdsutveckling inom den fastställda 
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tidsfristen.

Or. it

Ändringsförslag 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser 
som antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, samt de 
interventioner för landsbygdsutveckling 
som hanteras på regional nivå, och 
diskutera hur adekvat den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, motsvarande specifika 
mål, allmänna mål, interventioner och 
tilldelning av budgetmedel uppfyller målen 
specifikt för den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 4465
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, motsvarande specifika 
mål, allmänna mål, interventioner och 
tilldelning av budgetmedel uppfyller 
målen specifikt för den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
genom den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1. 
Vid bedömningen ska tonvikt särskilt 
läggas vid inverkan från den strategi som 
ingår i den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på den 
inre marknadens funktion och snedvridning 
av konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget har som syfte att sätta tydliga gränser för kommissionens bedömning av de 
strategiska planerna. Med tanke på föredragandens arbete för att återinföra gemensamma, 
mer preskriptiva bestämmelser för åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken, är det 
viktigt att kommissionens bedömning begränsas till en kontroll av åtgärdernas uppfyllande av 
EU:s grundläggande krav och dess allmänna rättsliga principer, i stället för en kontroll av 
åtgärdernas lämplighet.

Ändringsförslag 4466
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, 
inbegripet artiklarna 11 och 208 i EUF-
fördraget, med denna förordning och de 
bestämmelser som antas i enlighet med den 
och med den horisontella förordningen, hur 
effektivt de bidrar till de särskilda målen i 
artikel 6.1, deras inverkan på den inre 
marknadens funktion och snedvridning av 
konkurrensen, överensstämmelse med 
redan etablerade långsiktiga nationella 
mål som anges i eller som följer av de 
lagstiftningsinstrument som avses i bilaga 
XI, graden av administrativ börda för 
stödmottagarna och förvaltningen. 
Kommissionen ska särskilt bedöma hur 
adekvat den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 4467
Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
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konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen, ett skriftligt utlåtande från 
nationella jordbrukarorganisationer, 
planens innehåll, genomförande och 
förenkling. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Or. en

Motivering

Jordbrukarnas perspektiv är nödvändigt i utformningen och utvärderingen av den strategiska 
planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Därför måste nationella 
jordbrukarorganisationer bjudas in att kommentera de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionen måste beakta jordbrukarnas perspektiv 
innan den godkänner den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Inte 
minst är förenkling en agenda, där jordbrukarnas synpunkter är avgörande.

Ändringsförslag 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
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grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och förvaltningen 
och hur bidrag från behöriga 
myndigheter och andra intressenter 
inkluderades, i enlighet med artikel 94. 
Kommissionen ska särskilt bedöma hur 
adekvat den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet kvaliteten på de bevis som 
används, motsvarande specifika mål, 
allmänna mål, interventioner och 
tilldelning av budgetmedel uppfyller målen 
specifikt för den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de föreslagna 
regionala programmen för 
landsbygdsutveckling, på grundval av 
planernas fullständighet, konsekvens och 
överensstämmelse med de allmänna 
principerna i unionsrätten, med denna 
förordning och de bestämmelser som antas 
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deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

Or. it

Ändringsförslag 4470
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser 
som antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Kommissionen ska särskilt bedöma hur 
adekvat den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen. 
Kommissionen ska säkerställa ett brett 
samarbete i linje med en verklig 
partnerskapslogik med den berörda 
medlemsstaten under 
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interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

bedömningsprocessen av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Alla tekniska frågor 
som uppstår under bedömningen måste 
diskuteras före den fråga som 
bedömningen avser.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser 
som antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 

2. Kommissionen ska bedöma hur 
adekvat den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken,
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.
Utarbetandet och godkännandet av de 
strategiska planerna för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
medlemsstaternas genomförande av dessa 
måste
– vara transparent och offentliggöras för 
berörda parter i jordbrukssektorn i syfte 
att säkerställa deras deltagande i 
processen,
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den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

– inte orsaka någon försening av 
genomförandet av 
föranslutningsstödsperioden för 
stödmottagarna eller av utbetalningen av 
stödet i god tid.

Or. it

Ändringsförslag 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen och förhandsbedömningen.

2. Kommissionen ska bedöma 
förslagen till strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av planernas fullständighet, 
konsekvens och överensstämmelse med de 
allmänna principerna i unionsrätten, med 
denna förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med den 
horisontella förordningen, hur effektivt de 
bidrar till de särskilda målen i artikel 6.1, 
deras inverkan på den inre marknadens 
funktion och snedvridning av 
konkurrensen, graden av administrativa 
börda för stödmottagarna och 
förvaltningen. Kommissionen ska särskilt 
bedöma hur adekvat den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
motsvarande specifika mål, allmänna mål, 
interventioner och tilldelning av 
budgetmedel uppfyller målen specifikt för 
den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
den föreslagna uppsättningen 
interventioner på grundval av SWOT-
analysen, EU-målen, åtagandena 
avseende målen för en hållbar utveckling
och förhandsbedömningen samt ett 
utlåtande från jordbrukarnas 
organisationer när det gäller planens 
prestation och förenkling.
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Or. en

Ändringsförslag 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska också 
säkerställa att kombinationen av 
medlemsstaternas mål tillåter att 
Europeiska unionen som helhet uppfyller 
sina klimatåtaganden och EU:s mål i 
enlighet med artikel 6a.

Or. en

Ändringsförslag 4474
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
och regionerna inom tre månader från det 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
lämnats in, liksom även observationer vad 
gäller de åtgärder för 
landsbygdsutveckling som hanteras på 
regional nivå. Medlemsstaten och 
regionerna ska förse kommissionen med 
alla ytterligare uppgifter som behövs och, 
i tillämpliga fall, revidera förslaget till 
plan.

Or. it
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Ändringsförslag 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling.

Or. it

Ändringsförslag 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
och, i förekommande fall, till den 
regionala förvaltande myndigheten, inom 
tre månader från det att den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Or. en

Motivering

Klargörande av regionernas roll i godkännandeprocessen för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt när det gäller interventioner som etableras och 
genomförs på regional nivå via regionala interventionsprogram.
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Ändringsförslag 4477
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
och, i förekommande fall, till de regionala 
förvaltande myndigheterna, inom tre 
månader från det att den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
har lämnats in.

Or. pt

Ändringsförslag 4478
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna, 
och i förekommande fall de regionala 
förvaltande myndigheterna, inom tre 
månader från det att den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
har lämnats in.

Or. es

Ändringsförslag 4479
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända observationer till medlemsstaterna 
inom tre månader från det att den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in.

Beroende på resultaten av den bedömning 
som avses i punkt 2 får kommissionen 
sända politiska observationer avseende de 
återstående viktiga frågorna till 
medlemsstaterna inom tre månader från det 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
lämnats in.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

Kommissionen ska ge medlemsstaten en 
förteckning över den specifika 
information som behövs för att utvärdera 
godkännandet av planen. Medlemsstaten 
ska förse kommissionen med alla 
ytterligare uppgifter som behövs och 
begärs och om nödvändigt revidera 
förslaget till plan. Om kommissionen 
anser att de uppgifter som medlemsstaten 
tillhandahållit är otillräckliga ska 
kommissionen tillhandahålla skäl för 
beslutet.

Or. en

Motivering

Den översikt som utgör grunden för kommissionens bedömning för att godkänna strategiska 
planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken (”checklistor”) bör finnas tillgängliga för 
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medlemsstaterna för att underlätta planering och godkännande. Innehållet i frasen ”alla 
ytterligare uppgifter som behövs” bör förtydligas och kommissionen bör ansvara för att 
förklara för medlemsstaterna varför de uppgifter som lämnats är otillräckliga.

Ändringsförslag 4481
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs.
Efter en dialog mellan medlemsstaten och 
kommissionen kan revisioner föreslås om 
det är nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 4482
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
avseende de återstående frågorna och om 
nödvändigt revidera förslaget till plan inom 
tre månader.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.
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Ändringsförslag 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

Medlemsstaten och, när det är nödvändigt, 
regionerna ska förse kommissionen med 
alla ytterligare uppgifter som behövs och 
om nödvändigt revidera förslaget till plan.

Or. en

Ändringsförslag 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

Medlemsstaten, och i förekommande fall 
regionerna, ska förse kommissionen med 
alla ytterligare uppgifter som behövs och 
om nödvändigt revidera förslaget till plan.

Or. es

Ändringsförslag 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
plan.

Medlemsstaten och regionerna ska förse 
kommissionen med alla ytterligare 
uppgifter som behövs och, i tillämpliga 
fall, revidera förslaget till plan.

Or. it
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Ändringsförslag 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje år, med början 2022, ska 
kommissionen förse Europaparlamentet 
och rådet med en sammanfattande 
rapport om godkända och underkända 
nationella strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, med 
tydliga beskrivningar av utvärderingar 
och motiverade beslut. Kommissionen ska 
årligen anordna ett gemensamt 
sammanträde med Europaparlamentet för 
att diskutera framstegen mot 
godkännandet av de strategiska planerna.

Or. en

Ändringsförslag 4487
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 
in och kommissionen anser att planen är 
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

utgår

Or. en
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Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4488
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 
in och kommissionen anser att planen är 
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 
in och kommissionen anser att planen är 
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen], samtidigt som 
Europaparlamentet och det berörda 
nationella parlamentet vederbörligen 
informeras.

Or. pl

Ändringsförslag 4489
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och alla 
åtgärder för landsbygdsutveckling som 
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in och kommissionen anser att planen är 
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

hanteras på regional nivå, förutsatt att all 
nödvändig information har lämnats in och 
kommissionen anser att planen är förenlig 
med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

Or. it

Ändringsförslag 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 
in och kommissionen anser att planen är 
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling,
förutsatt att all nödvändig information har 
lämnats in och kommissionen anser att 
planen är förenlig med de allmänna 
principerna i unionsrätten, de krav som 
anges i denna förordning, de bestämmelser 
som antas i enlighet med denna förordning 
och i förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

Or. it

Ändringsförslag 4491
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna 4. Den berörda medlemsstaten ska 
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förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förutsatt 
att all nödvändig information har lämnats 
in och kommissionen anser att planen är
förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

officiellt lämna in sin strategiska plan 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen med 
vederbörlig hänsyn till resultatet av deras 
tidigare förhandlingar. Den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste vara förenlig 
med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 
enlighet med denna förordning och i 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4492
Thomas Waitz

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. 4a. Alla strategiska planer ska 
göras öppna för allmänheten under 
utvärderingsperioden för kommentarer 
och förslag till ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 106 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla strategiska planer ska göras 
öppna för allmänheten under 
utvärderingsperioden för kommentarer 
och förslag till ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 4494
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och alla
åtgärder för landsbygdsutveckling som 
hanteras på regional nivå ska godkännas 
senast åtta månader efter att medlemsstaten 
och regionerna lämnade in dem.

Or. it

Ändringsförslag 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling,
ska godkännas senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Or. it
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Ändringsförslag 4496
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska träda 
i kraft senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4497
Nikos Androulakis

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast åtta månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas senast sex månader efter att 
medlemsstaten lämnade in den.

Or. en

Ändringsförslag 4498
Ivan Jakovčić

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande ska inte omfatta de 
uppgifter som avses i artikel 101 c och i 
bilagorna I–IV till den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
a–d.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande ska inte omfatta de 
uppgifter som avses i artikel 101 c och i 
bilagorna I–IV till den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
a–d.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande ska inte omfatta de 
uppgifter som avses i artikel 101 c och i 
bilagorna I–IV till den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
a–d.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande ska inte omfatta de uppgifter 
som avses i artikel 101 c och i bilagorna I–
IV till den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 95.2 a–d.

Godkännande ska inte omfatta de uppgifter 
som avses i bilagorna I–IV till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 95.2 
a–d.

Or. es

Ändringsförslag 4502
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen 
och enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med artikel 107.

utgår
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Or. en

Motivering

Detta stämmer inte överens med principerna om god ekonomisk förvaltning, särskilt i en 
”resultatbaserad” genomförandemodell.

Ändringsförslag 4503
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall kan
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen 
och enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med artikel 107.

Medlemsstaten kan begära att 
kommissionen godkänner en strategisk 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inte innehåller alla 
delar. I sådant fall ska den berörda 
medlemsstaten separat ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som har 
utelämnats och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att ge 
en övergripande bild av planen.

Or. it

Ändringsförslag 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107.

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten dessutom begära att 
kommissionen delvis godkänner en 
strategisk plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som endast berör 
interventionstyperna i avdelning III 
kapitel II, III eller IV. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka 
interventionstyper i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De 
interventionstyper som saknas i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska lämnas till 
kommissionen som en ändring av den
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med artikel 
107.

Or. de

Ändringsförslag 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
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enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107.

enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107. Artikel 107.7 ska dock 
inte tillämpas på sådana ändringar.

Or. it

Ändringsförslag 4506
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet 
med artikel 107.

En medlemsstat kan lämna in sin 
strategiska plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken utan att den innehåller 
alla nödvändiga delar. I sådant fall ska 
den berörda medlemsstaten ange vilka 
delar i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
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gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen som en ändring 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med artikel 107.

I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaten begära att kommissionen 
godkänner en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som inte 
innehåller alla delar. I sådant fall ska den 
berörda medlemsstaten ange vilka delar i 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
saknas och ange vägledande mål och 
finansiella planer som avses i artikel 100 
för hela den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken för att 
påvisa den övergripande konsekvensen och 
enhetligheten i planen. De delar som 
saknas i den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
lämnas till kommissionen i enlighet med 
artikel 107, och ska inte räknas som en 
årlig ändring av planen.

Or. es

Ändringsförslag 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I motiverade fall kan kommissionen delvis 
godkänna en strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 



PE631.988v01-00 62/192 AM\1171755SV.docx

SV

inbegripet om en fullständig strategisk 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har lämnats in av 
medlemsstaten. I sådana fall ska 
kommissionen fullt ut motivera orsakerna 
till att den vägrar att godkänna vissa 
avsnitt, och begära att medlemsstaten 
lämnar in nya eller reviderade delar, till 
exempel en ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med artikel 
107.

Or. en

Ändringsförslag 4509
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i 
artikel 139.

utgår

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4510
Paolo De Castro

Förslag till förordning
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Artikel 106 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

6. Varje strategisk plan och alla 
åtgärder för landsbygdsutveckling som 
hanteras på regional nivå inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

Or. it

Ändringsförslag 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

6. Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling,
ska godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

Or. it

Ändringsförslag 4512
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska ha 
rättslig verkan först efter godkännande av 

utgår
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kommissionen.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4513
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska ha 
rättslig verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och alla 
åtgärder för landsbygdsutveckling som 
hanteras på regional nivå ska ha rättslig 
verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska ha 
rättslig verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska efter 
godkännande av kommissionen ha 
retroaktiv rättslig verkan från och med 
inlämnandet.

Or. es
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Ändringsförslag 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska ha 
rättslig verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling,
ska ha rättslig verkan först efter 
godkännande av kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 4516
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska ha 
rättslig verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

7. De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska efter 
godkännande av kommissionen ha 
retroaktiv rättslig verkan från och med 
inlämnandet.

Or. hr

Ändringsförslag 4517
Sofia Ribeiro

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Godkännandet av den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte orsaka några 
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förseningar i mottagarnas 
ansökningsperiod för stöd eller i 
utbetalningen av stödet, särskilt under det 
första året efter genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Godkännandet av den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte orsaka några 
förseningar i mottagarnas 
ansökningsperiod för stöd eller i 
utbetalningen av stödet, särskilt under det 
första året efter genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Europeiska kommissionens 
godkännande av de strategiska planerna 
och medlemsstaternas genomförande av 
dem bör inte orsaka några förseningar i 
utdelningen av stöd till mottagarna, 
särskilt under det första året efter 
genomförandet.

Or. ro
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Ändringsförslag 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Efter godkännandet av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska 
kommissionen överföra den till 
Europaparlamentet och rådet, översatt till 
alla officiella språk i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 4521
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Europeiska kommissionen ska 
säkerställa att medlemsstaternas 
godkännande och genomförande av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken inte 
orsakar några förseningar i 
betalningarna till jordbrukare och andra 
stödmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Artikel 106a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 106a
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Betalningar i tid till stödmottagare

Kommissionens godkännande av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
medlemsstaternas genomförande av den 
får inte orsaka några förseningar i 
utdelningen av stöd till mottagarna, 
särskilt under det första året efter 
genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

1. Medlemsstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen och 
när så är lämpligt får den regionala 
förvaltande myndigheten också lämna in 
begäranden till kommissionen om 
ändring av de regionala 
interventionsprogrammen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tillåter att regionala förvaltande myndigheter modifierar de regionala 
interventionsprogrammen.

Ändringsförslag 4524
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Medlemstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

1. Medlemsstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen. I 
förekommande fall kommer de regionala 
förvaltande myndigheterna att kunna 
lämna in en begäran om ändring av de 
regionala planerna.

Or. pt

Ändringsförslag 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

1. Medlemsstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet, i 
tillämpliga fall, de regionala programmen 
för landsbygdsutveckling, till 
kommissionen

Or. it

Ändringsförslag 4526
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

1. Medlemsstaterna och regionerna
får lämna en begäran om ändring av sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de regionala 
operativa programmen till kommissionen.

Or. it
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Ändringsförslag 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

1. Medlemsstaterna och de yttersta 
randområdena får lämna en begäran om 
ändring av sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken till 
kommissionen.

Or. pt

Ändringsförslag 4528
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemstaterna får lämna en 
begäran om ändring av sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

1. Medlemsstaterna får lämna en 
officiell begäran om ändring av sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 4529
Maria Noichl

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen får också föreslå 
att en medlemsstat ändrar sin strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med skriftlig 
motivering för det och i enlighet med 
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punkt 2 i denna artikel. Den berörda 
medlemsstaten ska svara skriftligt inom 
tre månader och om den håller med om 
kommissionens förslag ska den lämna in 
en begäran om att ändra sin strategiska 
plan inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 4530
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska lämna in 
begäranden om ändringar i syfte att öka 
ambitionsnivån i sin plan för att minska 
klimatförändringarna om de gör nya 
klimatåtaganden på internationell nivå 
eller EU-nivå, om deras EU-klimatmål 
modifieras eller om forskningsstudier 
bevisar att medlemsstaternas aktuella 
utsläppstrender inte stämmer överens med 
deras åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 4531
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En begäran om ändring av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska vederbörligen 
motiveras och ska särskilt ange vilka 

utgår
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konsekvenser ändringen av planen väntas 
ha på att de särskilda målen som avses i 
artikel 6.1 uppnås. De ska åtföljas av den 
ändrade planen och uppdaterade bilagor 
när så är lämpligt.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En begäran om ändring av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska vederbörligen 
motiveras och ska särskilt ange vilka 
konsekvenser ändringen av planen väntas 
ha på att de särskilda målen som avses i 
artikel 6.1 uppnås. De ska åtföljas av den 
ändrade planen och uppdaterade bilagor 
när så är lämpligt.

2. En begäran om ändring av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet, i 
tillämpliga fall, de regionala programmen 
för landsbygdsutveckling, ska 
vederbörligen motiveras och ska särskilt 
ange vilka konsekvenser ändringen av 
planen väntas ha på att de särskilda målen 
som avses i artikel 6.1 uppnås. De ska 
åtföljas av den ändrade planen och 
uppdaterade bilagor när så är lämpligt.

Or. it

Ändringsförslag 4533
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En begäran om ändring av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska vederbörligen 
motiveras och ska särskilt ange vilka 
konsekvenser ändringen av planen väntas 
ha på att de särskilda målen som avses i 
artikel 6.1 uppnås. De ska åtföljas av den 
ändrade planen och uppdaterade bilagor 
när så är lämpligt.

2. En begäran om ändring av 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska särskilt ange vilka 
konsekvenser ändringen av planen väntas 
ha på att de särskilda målen som avses i 
artikel 6.1 uppnås. De ska åtföljas av den 
ändrade planen och uppdaterade bilagor 
när så är lämpligt.

Or. en

Motivering

Eftersom den nya gemensamma jordbrukspolitiken omfattar ett paradigmskifte när det gäller 
genomförandet bör medlemsstaterna ha verklig flexibilitet att ändra sina planer under den 
första perioden (med beaktande av att en gräns redan har införts när det gäller ändringarnas 
frekvens, till ett per år).

Ändringsförslag 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Begäranden om ändringar ska 
vara öppna för allmänheten och genomgå 
ett liknande utvärderingsförfarande som i 
artikel 106.

Or. en

Ändringsförslag 4535
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Kommissionen ska bedöma 
ändringens överensstämmelse med denna 
förordning och de bestämmelser som 
antas i enlighet med den och med 
förordning (EU) [HZR] och hur effektivt 
den bidrar till de särskilda målen.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget ska garantera samma förfaranden och kriterier för artiklarna 106 och 107 
i förordningen och bör läsas tillsammans med den omformulerade versionen av denna punkt.

Ändringsförslag 4536
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna den 
begärda ändringen till den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förutsatt att all 
nödvändig information har lämnats in 
och kommissionen anser att den ändrade 
planen är förenlig med de allmänna 
principerna i unionsrätten, de krav som 
anges i denna förordning, de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
denna förordning, och de bestämmelser 
som antagits enligt den och förordning 
(EU) nr [den horisontella förordningen].

utgår

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.
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Ändringsförslag 4537
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna den 
begärda ändringen till den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förutsatt att all 
nödvändig information har lämnats in 
och kommissionen anser att den ändrade 
planen är förenlig med de allmänna 
principerna i unionsrätten, de krav som 
anges i denna förordning, de 
bestämmelser som antas i enlighet med 
denna förordning, och de bestämmelser 
som antagits enligt den och förordning 
(EU) nr [den horisontella förordningen].

4. Kommissionen ska bedöma och
godkänna den begärda ändringen till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken utifrån samma villkor 
som de som fastställs i artikel 106.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget ska garantera samma förfaranden och kriterier för artiklarna 106 och 107 
i förordningen och bör läsas tillsammans med den omformulerade versionen av denna punkt.

Ändringsförslag 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska godkänna den 
begärda ändringen till den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förutsatt att all 
nödvändig information har lämnats in och 
kommissionen anser att den ändrade planen 
är förenlig med de allmänna principerna i 
unionsrätten, de krav som anges i denna 
förordning, de bestämmelser som antas i 

4. Kommissionen ska godkänna 
förslaget till strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling,
förutsatt att all nödvändig information har 
lämnats in och kommissionen anser att 
planen är förenlig med de allmänna 
principerna i unionsrätten, de krav som 
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enlighet med denna förordning, och de 
bestämmelser som antagits enligt den och 
förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

anges i denna förordning, de bestämmelser 
som antas i enlighet med denna förordning 
och i förordning (EU) nr [den horisontella 
förordningen].

Or. it

Ändringsförslag 4539
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen kan komma med 
synpunkter inom 30 arbetsdagar efter 
inlämning av begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter.

5. Kommissionen kan komma med 
synpunkter inom 30 arbetsdagar efter 
inlämning av begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Tekniska frågor måste 
hanteras genom diskussioner med den 
berörda medlemsstaten genom en verklig 
samarbetslogik. Endast återstående 
politiska frågor kan inkluderas i 
synpunkterna.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen kan komma med 5. Kommissionen kan komma med 
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synpunkter inom 30 arbetsdagar efter 
inlämning av begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter.

synpunkter inom 30 arbetsdagar efter 
inlämning av begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet, i 
tillämpliga fall, de regionala programmen 
för landsbygdsutveckling. Medlemsstaten 
ska förse kommissionen med alla 
nödvändiga kompletterande uppgifter.

Or. it

Ändringsförslag 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om synpunkterna beaktats på ett 
adekvat sätt ska kommissionen godkänna 
begäran om ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inom tre månader efter 
det att den lämnats in av medlemsstaten.

6. Om synpunkterna beaktats på ett 
adekvat sätt ska kommissionen godkänna 
begäran om ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet, i 
tillämpliga fall, de regionala programmen 
för landsbygdsutveckling, inom tre 
månader efter det att den lämnats in av 
medlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 4542
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om synpunkterna beaktats på ett 
adekvat sätt ska kommissionen godkänna 
begäran om ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inom tre månader efter 
det att den lämnats in av medlemsstaten.

6. En ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska träda i kraft inom 
tre månader efter det att den lämnats in av 
medlemsstaten.
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Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet, i 
tillämpliga fall, de regionala programmen 
för landsbygdsutveckling, får inte lämnas 
in mer än en gång per kalenderår med 
möjliga undantag som fastställas av 
kommissionen i enlighet med artikel 109.

Or. it

Ändringsförslag 4544
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än tre gånger per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

Or. en
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Ändringsförslag 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än tre gånger per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

Or. pl

Ändringsförslag 4546
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

7. En ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Viktiga politiska frågor, särskilt de som rör utarbetandet och godkännandet av strategiska 
planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, får inte delegeras från EU:s medlagstiftare 
till kommissionen.

Ändringsförslag 4547
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
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Artikel 107 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än en gång per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

7. En begäran om ändring av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken får inte lämnas in mer 
än två gånger per kalenderår med möjliga 
undantag som fastställas av kommissionen 
i enlighet med artikel 109.

Or. pl

Ändringsförslag 4548
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska godkännas av 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i 
artikel 139.

utgår

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4549
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska godkännas av 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

8. Varje ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska godkännas av 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139, samtidigt som Europaparlamentet 
och det berörda nationella parlamentet 
vederbörligen informeras.

Or. pl

Ändringsförslag 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje ändring av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska godkännas av 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

8. Varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling,
ska godkännas av kommissionen genom ett 
genomförandebeslut utan tillämpning av 
det kommittéförfarande som avses i artikel 
139.

Or. it

Ändringsförslag 4551
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 80 ska ändringar 
i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ha 

utgår
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rättslig verkan först efter godkännande av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Efter godkännandet av 
ändringarna av den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kommissionen 
överföra den till Europaparlamentet och 
rådet, översatt till alla officiella språk i 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 4553
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. När det gäller ändringar som är rent 
tekniska eller redaktionella eller är 
uppenbara misstag som inte påverkar 
genomförandet av politiken och 
interventionerna ska inte betraktas som en 
begäran om ändring. Medlemsstaterna ska 

10. När det gäller ändringar som är rent 
tekniska eller redaktionella eller är 
uppenbara misstag som inte påverkar 
genomförandet av politiken och 
interventionerna ska inte betraktas som en 
ändring. Medlemsstaterna ska underrätta 
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underrätta kommissionen om sådana 
rättelser.

kommissionen om sådana rättelser.

Or. en

Ändringsförslag 4554
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Högst sex månader efter det att 
alla strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
godkänts, ska kommissionen inför 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en jämförande rapport om 
medlemsstaternas olika strategiska 
planer, med särskilt fokus på val av 
interventioner och de belopp som beviljats 
för att uppnå unionens mål.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att införa parlamentarisk granskning av kommissionens 
bedömnings- och godkännandeförfarande vad gäller de strategiska planerna, genom att en 
jämförande rapport om medlemsstaternas olika strategiska planer läggs fram högst sex 
månader efter det att den sista strategiska planen har godkänts. Denna rapport ska särskilt 
inriktas på val av interventioner och de belopp som beviljats för att uppnå unionens mål.

Ändringsförslag 4555
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 108 utgår

Beräkning av tidsfrister för 
kommissionens åtgärder
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I detta kapitel, när en tidsfrist fastställs 
för en åtgärd som kommissionen vidtar, 
ska tidsfristen räknas från den dag då alla 
de uppgifter som krävs enligt den här 
förordningen har lämnats in och de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
denna har lämnats in.

Denna tidsfrist ska inte omfatta den 
tidsperiod som inleds dagen efter den dag 
då kommissionen skickar sina synpunkter 
eller en begäran om reviderade 
handlingar till medlemsstaten och som 
löper ut den dag då medlemsstaten svarar 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Det mest kontroversiella elementet av förslaget om strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att godkännandeakten inte har utformats väl av kommissionen. Vi 
behöver detaljerade regler i denna förordning om detta godkännande för att tydligt fastställa 
gränserna för kommissionens behörighet att kräva att medlemsstaterna för in vissa element i 
planen och andra inte. Vi måste undvika en situation där medlemsstaterna utpressas av 
kommissionen när det gäller innehållet i de strategiska planerna.

Ändringsförslag 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 108 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tidsfrist ska inte omfatta den 
tidsperiod som inleds dagen efter den dag 
då kommissionen skickar sina synpunkter 
eller en begäran om reviderade 
handlingar till medlemsstaten och som 
löper ut den dag då medlemsstaten svarar 
kommissionen.

utgår

Or. es
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Motivering

I praktiken har det visat sig att bestämmelsen ”stanna klockan” leder till betydliga 
förseningar.

Ändringsförslag 4557
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109 utgår

Delegerade befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 i syfte att ändra detta kapitel 
med avseende på

(a) förfaranden och tidsfrister för 
godkännande av strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken,

(b) förfaranden och tidsfrister för 
inlämnande och godkännande av en 
begäran om ändring av strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och

(c) den frekvens för hur ofta strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska lämnas in under 
programperioden, däribland fastställande 
av undantagsfall där det högsta antalet 
ändringar enligt artikel 107.7 inte 
beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 4558
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 109
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 109 utgår

Delegerade befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 i syfte att ändra detta kapitel 
med avseende på

(a) förfaranden och tidsfrister för 
godkännande av strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken,

(b) förfaranden och tidsfrister för 
inlämnande och godkännande av en 
begäran om ändring av strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och

(c) den frekvens för hur ofta strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska lämnas in under 
programperioden, däribland fastställande 
av undantagsfall där det högsta antalet 
ändringar enligt artikel 107.7 inte 
beaktas.

Or. en

Motivering

Viktiga politiska frågor, särskilt de som rör utarbetandet och godkännandet av strategiska 
planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, får inte delegeras från EU:s medlagstiftare 
till kommissionen.

Ändringsförslag 4559
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Avdelning V – kapitel IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIIa

INNEHÅLL I REGIONALA 
OPERATIVA PROGRAM

Artikel 109a
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Innehåll i regionala operativa program

1. Alla regionala operativa program ska 
innehålla följande avsnitt:

(a) En bedömning av behov. (b) En 
interventionsstrategi.

(c) En beskrivning av de delar som är 
gemensamma för flera interventioner.

(d) En beskrivning av de åtgärder på 
regional nivå som är samstämmiga med 
den strategiska plan som genomförs på 
regional nivå.

(e) Mål och finansiella planer för 
åtgärder som genomförs på regional nivå.

(f) En beskrivning av styrnings- och 
samordningssystemen.

(g) En beskrivning av faktorer med 
anknytning till förenkling och minskad 
administrativ börda för de slutliga 
stödmottagarna.

2. Alla regionala operativa program ska 
innehålla följande bilagor:

(a) Bilaga I om en förhandsutvärdering 
och en strategisk miljöbedömning.

(b) Bilaga II om en swot-analys.

(c) Bilaga III om samråd med berörda 
parter.

(d) Bilaga IV om ytterligare nationell 
finansiering som ges inom ramen för de 
regionala operativa programmen.

Artikel 109 b

Behovsbedömning

Behovsbedömningen som det hänvisas till 
i artikel 109 b 1a ska inkludera följande:

(a) Sammanfattning av swot-analysen 
som det hänvisas till i artikel 103.2 
baserat på territoriella krav.

(b) Kartläggning av behoven för varje 
särskilt mål i artikel 6 på grundval av 
swot-analysen. Alla behov ska beskrivas, 
oavsett om de kommer att tas upp i den 
strategiska planen inom den
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gemensamma jordbrukspolitiken eller 
inte.

(c) För varje särskilt mål om stöd till 
jordbruksinkomster som det går att leva 
på och jordbrukets motståndskraft som 
anges i artikel 6.1 a en behovsbedömning 
i förhållande till riskhantering.

(d) I tillämpliga fall, en analys av de 
särskilda behoven i utsatta geografiska 
områden.

(e) Prioritering eller rangordning av 
behov, inklusive en välgrundad 
motivering till gjorda val och i relevanta 
fall, varför vissa identifierade behov inte 
beaktas eller beaktas endast delvis i den 
strategiska planen inom det regionala 
operativa programmet.

För de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f ska bedömningen ta hänsyn 
till nationella miljö- och klimatplaner som 
härrör ur unionsrätten och som 
förtecknas i bilaga XI. Den senaste och 
mest pålitliga datan ska användas för 
denna bedömning.

Artikel 119c

Interventioner

Beskrivningen av varje intervention som 
specificeras i den regionala operativa 
planen som det hänvisas till i artikel 109.1 
ska inkludera följande:

(a) Vilken interventionstyp den hör till.

(b) Territoriellt tillämpningsområde.

(c) Interventionens särskilda utformning 
eller krav i den som säkerställer att den på 
ett meningsfullt sätt bidrar till uppnåendet 
av det/de särskilda målen i artikel 6.1. När 
det gäller miljö- och klimatinterventioner 
ska samordning av att villkoren uppfylls 
visa att olika praxis inte överlappar 
varandra.

(d) Villkoren för stödberättigande.

(e) Interventionens årliga planerade 
output, och i förekommande fall, en 
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uppdelning per enhetligt eller 
genomsnittligt enhetsstödbelopp.

(f) I tillämpliga fall ska följande 
upplysningar också lämnas:

i) Stödform och stödsats.

ii) Beräkning av stödets enhetsbelopp och 
dess attestering som avses i artikel 76.

(g) Den tilldelning av medel för 
interventionen som följer av 
tillämpningen av artikel 88. I tillämpliga 
fall, en uppdelning ska lämnas över de 
belopp som planerats för bidrag och de 
belopp som planerats för 
finansieringsinstrument.

(h) En beskrivning av användningen av 
tekniskt bistånd som avses i artiklarna 
83.2, 86.3 och 112.

(i) Angivande om interventionen inte 
omfattas av tillämpningsområdet för 
artikel 42 FEUF och att den därför är 
föremål för en statsstödsgranskning.

Artikel 109d

Ändringar av regionala operativa 
program

För ändringar av regionala operativa 
program ska bestämmelserna i artikel 107 
tillämpas.

Or. it

Ändringsförslag 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en förvaltande
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera
förvaltande myndigheter för 
genomförandet av strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, när 
så är lämpligt genom regionala 
interventionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en förvaltande 
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera
förvaltande myndigheter för 
genomförandet av strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inbegripet, i tillämpliga fall, de regionala 
programmen för landsbygdsutveckling.

Or. it

Ändringsförslag 4563
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en förvaltande 
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska utse en förvaltande 
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och, i 
förekommande fall, en regional 
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förvaltande myndighet för varje regional 
plan.

Or. pt

Ändringsförslag 4564
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en förvaltande 
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska utse en förvaltande 
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
en för varje regionala operativa program.

Or. it

Ändringsförslag 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en förvaltande 
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera
förvaltande myndigheter för sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. es

Ändringsförslag 4566
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Medlemsstaterna ska utse en förvaltande 
myndighet för sina strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera
förvaltande myndigheter för sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. it

Ändringsförslag 4567
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska se till att ett relevant 
förvaltnings- och kontrollsystem har 
inrättats på ett sätt som säkerställer en 
klar fördelning och ett klart åtskiljande av 
funktionerna mellan den förvaltande 
myndigheten och övriga organ. 
Medlemsstaterna ska ansvara för att 
systemen fungerar effektivt under hela 
perioden för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Or. en

Motivering

Det andra stycket bör utgå, eftersom det är ett ackrediteringskriterium i den horisontella 
förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska se till att ett relevant 
förvaltnings- och kontrollsystem har 
inrättats på ett sätt som säkerställer en klar 
fördelning och ett klart åtskiljande av 
funktionerna mellan den förvaltande 

Medlemsstaten ska se till att ett relevant 
förvaltnings- och kontrollsystem har 
inrättats på ett sätt som säkerställer en klar 
fördelning och ett klart åtskiljande av 
funktionerna mellan de förvaltande 
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myndigheten och övriga organ. 
Medlemsstaterna ska ansvara för att 
systemen fungerar effektivt under hela 
perioden för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

myndigheterna och övriga organ. 
Medlemsstaterna ska ansvara för att 
systemen fungerar effektivt under hela 
perioden för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I medlemsstater där de utbetalande 
organen enligt artikel 8 i förordning (EU)
nr … [den övergripande förordningen] 
har inrättats på lokal nivå kan 
förvaltande myndigheter inrättas på lokal 
nivå genom undantag från första stycket. 
Om fler än en förvaltande myndighet 
inrättas ska medlemsstaten utse ett 
samordnande organ som främjar enhetlig 
tillämpning av EU-föreskrifterna samt 
utgör en länk mellan kommissionen och 
de förvaltande myndigheterna och 
säkerställer konsekvens och 
överensstämmelse med de delar av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som har 
inrättats på nationell nivå enligt artikel 93 
andra stycket.

Or. de

Ändringsförslag 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Utan att det påverkar tillämpningen av 
föregående punkt får medlemsstaterna 
även utse regionala förvaltande 
myndigheter för att förvalta och övervaka 
de territoriella faktorer i den strategiska 
planens interventioner på 
landsbygdsutvecklingsområdet som 
fastställs i artiklarna 64–72. I sådana fall 
ska den nationella förvaltande myndighet 
som har utsetts av medlemsstaten 
samordna de regionala förvaltande 
myndigheternas åtgärder för att garantera 
att andra stycket i första ledet uppfylls, 
och en lämplig nationell ram ska 
fastställas i detta syfte.

Or. es

Ändringsförslag 4571
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar 
bestämmelserna i punkt 1 första stycket 
får medlemsstaterna också inrätta 
regionala myndigheter för genomförande 
och förvaltning av de interventioner som 
finansieras av Ejflu inom ramen för de 
nationella strategiska planerna, om 
sådana interventioner har ett regionalt 
tillämpningsområde. I sådana fall ska den 
nationella förvaltande myndigheten utse 
ett nationellt samordningsorgan för Ejflu 
som ska säkerställa en enhetlig 
tillämpning av Europeiska unionens 
bestämmelser och säkerställa 
överensstämmelse med de delar av den 
strategiska planen som fastställts på 
nationell nivå, i enlighet med artikel 93 
andra stycket.

Om medlemsstaterna använder sig av 
möjligheten i första stycket, får de 
utdelegera utformningen av den 
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strategiska planens regionala delar, men 
ska kontrollera den övergripande 
överensstämmelsen med den nationella 
strategiska planen.

Or. fr

Ändringsförslag 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den förvaltande myndigheten ska 
ansvara för att de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
förvaltas och genomförs på ett effektivt, 
ändamålsenligt och korrekt sätt. Den ska 
särskilt se till att

2. De förvaltande myndigheterna ska 
ansvara för att de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
förvaltas och genomförs på ett effektivt, 
ändamålsenligt och korrekt sätt. Den ska 
särskilt se till att

Or. en

Ändringsförslag 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den förvaltande myndigheten ska 
ansvara för att de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
förvaltas och genomförs på ett effektivt, 
ändamålsenligt och korrekt sätt. Den ska 
särskilt se till att

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 4574
Norbert Erdős



PE631.988v01-00 96/192 AM\1171755SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det finns ett lämpligt säkert 
elektroniskt system för att registrera, 
underhålla, hantera och rapportera sådana 
statistiska uppgifter om planen och dess 
genomförande som krävs för 
övervakningen och utvärderingen och, i 
synnerhet, uppgifter som krävs för att 
övervaka genomförandet i förhållande till 
de uppsatta målen,

(a) det finns ett lämpligt säkert 
elektroniskt system för att registrera, 
underhålla, hantera och rapportera sådana 
statistiska uppgifter om planen och dess 
genomförande som krävs för 
övervakningen och utvärderingen och, i 
synnerhet, uppgifter som krävs för att 
övervaka genomförandet i förhållande till 
de uppsatta målen. Det system som 
används av det utbetalande organet och 
andra statistiska system, t.ex. ISJR, kan 
användas,

Or. en

Motivering

Det är inte logiskt att skapa parallella informationssystem. Det utbetalande organets system 
kan kompletteras av ISJR och andra tillgängliga statistiska system.

Ändringsförslag 4575
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) är informerade om de skyldigheter 
som det beviljade stödet medför och att de 
använder antingen ett separat 
bokföringssystem eller en adekvat 
redovisningskod för alla transaktioner som 
avser en insats,

i) är informerade om de skyldigheter 
som det beviljade stödet medför och att de 
använder en adekvat redovisningskod för 
alla transaktioner som avser en insats,

Or. en

Motivering

Eftersom ett separat bokföringssystem inte behövs.
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Ändringsförslag 4576
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) en årlig prestationsrapport 
utarbetas som inbegriper sammanfattande 
övervakningstabeller och som, efter 
samråd med övervakningskommittén, 
skickas in till kommissionen,

(g) all nödvändig information för 
utarbetandet av den årliga 
prestationsrapporten tillhandahålls, vilket
inbegriper sammanfattande 
övervakningstabeller och att 
övervakningskommittén konsulteras om 
rapporten,

Or. en

Ändringsförslag 4577
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) en årlig prestationsrapport
utarbetas som inbegriper sammanfattande 
övervakningstabeller och som, efter samråd 
med övervakningskommittén, skickas in 
till kommissionen,

(g) en flerårig övervakningsrapport 
avseende resultat utarbetas som inbegriper 
sammanfattande övervakningstabeller och 
som, efter samråd med 
övervakningskommittén, skickas in till 
kommissionen,

(Denna ändring berör hela 
lagstiftningstexten. Om ändringen antas 
ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med avskaffandet av skyldigheten att lämna en årlig 
resultatrapport för att i stället övergå till en flerårig övervakningsrapport avseende resultat 
som lämnas in 2026, 2028 och 2030, helt i linje med förslagen från föredraganden för den 
övergripande förordningen.
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Ändringsförslag 4578
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) en årlig prestationsrapport utarbetas 
som inbegriper sammanfattande 
övervakningstabeller och som, efter samråd 
med övervakningskommittén, skickas in 
till kommissionen,

(g) en prestationsrapport utarbetas vart 
tredje år, som inbegriper sammanfattande 
övervakningstabeller och som, efter samråd 
med övervakningskommittén, skickas in 
till kommissionen,

Or. en

Ändringsförslag 4579
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) relevanta uppföljningsåtgärder på 
kommissionens synpunkter om de årliga
prestationsrapporterna vidtas,

(h) relevanta uppföljningsåtgärder på 
kommissionens synpunkter om 
prestationsrapporterna vart tredje år vidtas,

Or. en

Ändringsförslag 4580
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) relevanta uppföljningsåtgärder på 
kommissionens synpunkter om de årliga
prestationsrapporterna vidtas,

(h) relevanta uppföljningsåtgärder på 
kommissionens synpunkter om 
prestationsrapporterna vidtas,

Or. de



AM\1171755SV.docx 99/192 PE631.988v01-00

SV

Ändringsförslag 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Berörda intresseorganisationer 
som representerar ekonomiska, sociala 
och miljömässiga intressen ska 
informeras om utarbetande, ändring och 
godkännande av den strategiska planen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. es

Motivering

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Ändringsförslag 4582
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Berörda intresseorganisationer 
som representerar ekonomiska, sociala 
och miljömässiga intressen och icke-
statliga organisationer i allmänhet ska ges 
tillgång till all information om 
fastställande, ändring och godkännande 
av den strategiska planen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken samt all 
information som har lämnats till 
övervakningskommittén, inbegripet 
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genomförda samråd och deras resultat.

Or. es

Motivering

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Ändringsförslag 4583
Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och all 
relevant nationell lagstiftning som 
genomför planen nationellt översätts till 
engelska och offentliggörs för att 
säkerställa offentlighet och öppenhet på 
EU-nivå.

Or. en

Motivering

Öppenhet om det nationella genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i 
medlemsstaterna behövs på EU-nivå. Det är möjligt om information om genomförandet görs 
tillgänglig för alla medlemsstater. Det gör det möjligt att söka inspiration angående 
genomförandet i andra medlemsstater.

Ändringsförslag 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) De strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken översätts 
till engelska och offentliggörs för att 
säkerställa offentlighet och öppenhet på 
EU-nivå.

Or. en

Motivering

För att förbättra öppenheten på EU-nivå bör de strategiska planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken översättas till engelska. Medlemsstaterna kan enkelt lära sig av varandras 
planer och använda delar av dem för att anpassa och förbättra sina egna planer.

Ändringsförslag 4585
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Ett fungerande system för medling 
och överklagande inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 4586
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Ett funktionellt oberoende organ 
för medling och överklagande, som 
innehar den nödvändiga expertisen och 
representationen av intressenter, inrättas 
för att ge stödmottagarna rättssäkerhet.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa rättvisa och öppenhet för stödmottagarna.

Ändringsförslag 4587
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten eller den 
förvaltande myndigheten får utse en eller 
flera mellanhänder, såsom lokala 
myndigheter, regionala utvecklingsorgan 
eller icke-statliga organisationer, för 
förvaltning och genomförande av 
interventioner i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

3. Medlemsstaten eller den 
förvaltande myndigheten får utse en eller 
flera mellanhänder, såsom lokala 
myndigheter, regionala utvecklingsorgan 
eller icke-statliga organisationer, för 
förvaltning och genomförande av 
interventioner i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
eller i det regionala operativa 
programmet.

Or. it

Ändringsförslag 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten eller den 
förvaltande myndigheten får utse en eller 
flera mellanhänder, såsom lokala 
myndigheter, regionala utvecklingsorgan 
eller icke-statliga organisationer, för 
förvaltning och genomförande av 
interventioner i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it
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Ändringsförslag 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en del av dess arbetsuppgifter 
delegeras till ett annat organ ska den 
förvaltande myndigheten fortfarande ha det 
fulla ansvaret för att de arbetsuppgifterna 
förvaltas och fullgörs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Den förvaltande myndigheten 
ska se till att det finns lämpliga 
bestämmelser för att det andra organet ska 
kunna få tillgång till alla de uppgifter och 
all den information som krävs för att utföra 
dessa uppgifter.

4. Om en del av dess arbetsuppgifter 
delegeras till ett annat organ ska den 
förvaltande myndigheten fortfarande ha det 
fulla ansvaret för att de arbetsuppgifterna 
förvaltas och fullgörs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Om de förvaltande 
myndigheternas arbetsuppgifter utförs på 
regional nivå i en medlemsstat så ska 
organet i enlighet med punkt 1 samordna 
så att dessa förvaltas och fullgörs på ett 
effektivt och korrekt sätt. Den förvaltande 
myndigheten ska se till att det finns 
lämpliga bestämmelser för att det andra 
organet ska kunna få tillgång till alla de 
uppgifter och all den information som 
krävs för att utföra dessa uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en del av dess arbetsuppgifter 
delegeras till ett annat organ ska den 
förvaltande myndigheten fortfarande ha det 
fulla ansvaret för att de arbetsuppgifterna 
förvaltas och fullgörs på ett effektivt och 
korrekt sätt. Den förvaltande myndigheten 
ska se till att det finns lämpliga 
bestämmelser för att det andra organet ska 
kunna få tillgång till alla de uppgifter och 
all den information som krävs för att utföra 
dessa uppgifter.

4. Om en del av dess arbetsuppgifter 
delegeras till ett annat organ ska den 
behöriga förvaltande myndigheten 
fortfarande ha det fulla ansvaret för att de 
arbetsuppgifterna förvaltas och fullgörs på 
ett effektivt och korrekt sätt. Den behöriga
förvaltande myndigheten ska se till att det 
finns lämpliga bestämmelser för att det 
andra organet ska kunna få tillgång till alla 
de uppgifter och all den information som 
krävs för att utföra dessa uppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
delegerade akter i enlighet med artikel 
138 med avseende på att komplettera 
denna förordning med utförliga regler om 
tillämpningen av informations-, 
offentlighets- och synlighetskraven enligt 
punkt 2 j och k.

Kommissionen ska anta
genomförandeakter med avseende på att 
komplettera denna förordning med 
utförliga regler om tillämpningen av 
informations-, offentlighets- och 
synlighetskraven enligt punkt 2 j och k.

Or. en

Motivering

Detta bör vara en genomförandeakt, eftersom det inte finns någon hänvisning till artikel 110 i 
artikel 138.

Ändringsförslag 4592
Ulrike Müller

Förslag till förordning
Artikel 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 111 utgår

Övervakningskommittén

1.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken (nedan 
kallad övervakningskommitté) före 
inlämnandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
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Varje övervakningskommitté ska själv 
anta sin arbetsordning.

Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska alla frågor som påverkar den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken framsteg 
på vägen mot dess målen.

Medlemsstaten ska offentliggöra 
övervakningskommitténs arbetsordning 
samt alla uppgifter och all information 
som delas med övervakningskommittén på 
övervakningskommitténs webbplats.

2.

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och 
av företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

Varje medlem av övervakningskommittén 
ska ha en röst.

Medlemsstaten ska offentliggöra en 
förteckning över medlemmarna i 
övervakningskommittén på internet.

Kommissionens företrädare ska delta i 
övervakningskommitténs arbete i 
egenskap av rådgivare.

3. Övervakningskommittén ska i 
synnerhet granska

(a) framstegen med att genomföra 
programmet och att uppnå delmålen och 
målen,

(b) eventuella frågor som påverkar 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de åtgärder som 
vidtagits för att lösa dem,

(c) de aspekter av förhandsbedömningen 
som anges i artikel 52.3 i förordning (EU) 
[CPR] och det strategidokument som 
avses i artikel 53.1 i förordning (EU) 
[CPR],
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(d) framstegen med att genomföra 
utvärderingar och sammanfattande 
utvärderingar och med att följa upp 
resultaten,

(e) genomförandet av kommunikations-
och synlighetsåtgärder, och

(f) framstegen med att bygga upp 
administrativ kapacitet hos offentliga 
myndigheter och stödmottagare, om det är 
relevant.

4. Övervakningskommittén ska yttra sig 
om följande:

(a) Utkastet till strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

(b) Den metod och de kriterier som 
används för att välja ut insatser.

(c) Årliga prestationsrapporter.

(d) Utvärderingsplanen och alla 
ändringar av den.

(e) Alla förslag från den förvaltande 
myndigheten om ändring av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) efter inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och, i 
förekommande fall, ska regionerna 
inrätta en kommitté för att övervaka 
genomförandet av de regionala 
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interventionsprogrammen.

Or. es

Ändringsförslag 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
regionerna ska, när så är lämpligt, inrätta 
en kommitté för att övervaka 
genomförandet av de regionala 
interventionsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 4595
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och, i 
förekommande fall, en regional 
övervakningskommitté för att övervaka 
genomförandet av de regionala planerna.
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Or. pt

Ändringsförslag 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Medlemsstaten får inrätta regionala 
kommittéer om den beslutar att tillämpa 
den strategiska planen på regional nivå.

Or. es

Ändringsförslag 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten och den regionala 
förvaltande myndigheten ska inrätta en 
kommitté som ska övervaka 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
(nedan kallad övervakningskommitté) före 
inlämnandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. it

Ändringsförslag 4598
Norbert Erdős
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Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté).

Or. en

Motivering

Endast skyldigheterna att inrätta en övervakningskommitté behöver beskrivas på EU-nivå. 
Alla andra frågor i övervakningskommittén tillfaller medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska inrätta en kommitté 
som ska övervaka genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté).

Or. pl

Ändringsförslag 4600
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten får inrätta 
övervakningskommittéer på regional nivå 
för de interventioner som avses i kapitel 
IV om landsbygdsutveckling i denna 
förordning om den beslutar att tillämpa 
dessa interventioner på regional nivå.

Or. es

Motivering

Interventionerna på landsbygdsutvecklingsområdet kräver närmare övervakning om de 
tillämpas på regional nivå. Det är därför lämpligt att inrätta kommittéer på regional nivå för 
att anpassa interventionerna bättre och mäta resultaten mer exakt.

Ändringsförslag 4601
Maria Noichl

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén medlemmar ska 
inbegripa företrädare för det nationella 
nätverket av lokala aktionsgrupper eller 
andra subregionala organ som har 
tillstånd att använda medel för 
Leaderinterventionen.

Or. en

Ändringsförslag 4602
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje övervakningskommitté ska själv 
anta sin arbetsordning.

utgår
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Or. en

Motivering

Endast skyldigheten att inrätta en övervakningskommitté behöver beskrivas på EU-nivå. Alla 
andra frågor i övervakningskommittén tillfaller medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4603
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska alla frågor som påverkar den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken framsteg 
på vägen mot dess målen.

utgår

Or. en

Motivering

Endast skyldigheten att inrätta en övervakningskommitté behöver beskrivas på EU-nivå. Alla 
andra frågor i övervakningskommittén tillfaller medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska sammanträda 
minst en gång om året och ska granska alla 
frågor som påverkar den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
framsteg på vägen mot dess målen.

Övervakningskommittén ska sammanträda 
minst en gång om året och ska granska alla 
frågor som påverkar den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och, när så är lämpligt, de regionala 
interventionsprogrammens framsteg på 
vägen mot dess mål.

Or. en
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Motivering

När det gäller regionala interventionsprogram ska regionala övervakningskommittéer 
inrättas för att övervaka genomförandet av regionaliserade interventioner.

Ändringsförslag 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska sammanträda 
minst en gång om året och ska granska alla 
frågor som påverkar den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
framsteg på vägen mot dess målen.

Övervakningskommittén ska sammanträda 
minst en gång om året och ska granska alla 
frågor som påverkar den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och, när så är lämpligt, de regionala 
interventionsprogrammens framsteg på 
vägen mot dess mål.

Or. en

Ändringsförslag 4606
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska offentliggöra 
övervakningskommitténs arbetsordning 
samt alla uppgifter och all information 
som delas med övervakningskommittén på 
övervakningskommitténs webbplats.

utgår

Or. en

Motivering

Endast skyldigheten att inrätta en övervakningskommitté behöver beskrivas på EU-nivå. Alla 
andra frågor i övervakningskommittén tillfaller medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska offentliggöra 
övervakningskommitténs arbetsordning 
samt alla uppgifter och all information som 
delas med övervakningskommittén på 
övervakningskommitténs webbplats.

Medlemsstaten och, när så är lämpligt,
ska offentliggöra övervakningskommitténs 
arbetsordning samt alla uppgifter och all 
information som delas med 
övervakningskommittén på 
övervakningskommitténs webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska offentliggöra 
övervakningskommitténs arbetsordning 
samt alla uppgifter och all information 
som delas med övervakningskommittén på 
övervakningskommitténs webbplats.

Medlemsstaten ska offentliggöra 
övervakningskommitténs arbetsordning 
samt övervakningskommitténs yttranden.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att offentliggöra alla uppgifter och all information som delas med 
övervakningskommittén och medlemmarna i övervakningskommittén bör utgå. För det första 
kan det röra sig om personuppgifter eller uppgifter som är konfidentiella av någon annan 
anledning. För det andra kan skyldigheten att offentliggöra all presenterad information 
försvåra för övervakningskommittén att hantera konfidentiella sakförhållanden. Frågan om 
offentliggörande bör regleras i övervakningskommittéernas respektive arbetsordning.

Ändringsförslag 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemmarna i 
övervakningskommittén ska inbegripa 
företrädare för det nationella nätverket av 
lokala aktionsgrupper eller andra 
subregionala utvecklingsorgan som har 
tillstånd att använda medel inom ramen 
för Leaderinterventionen.

Or. en

Ändringsförslag 4610
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och 
av företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

utgår

Varje medlem av övervakningskommittén 
ska ha en röst.

Medlemsstaten ska offentliggöra en 
förteckning över medlemmarna i 
övervakningskommittén på internet.

Kommissionens företrädare ska delta i 
övervakningskommitténs arbete i 
egenskap av rådgivare.

Or. en

Motivering

Endast skyldigheten att inrätta en övervakningskommitté behöver beskrivas på EU-nivå. Alla 
andra frågor i övervakningskommittén tillfaller medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning, 
med vederbörlig hänsyn till förebyggande 
av intressekonflikter, och ska säkerställa 
en balanserad representation av offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
relevanta artikel 94.3 som är relevanta för 
genomförandet av alla mål i artikel 6.1.

Or. en

Ändringsförslag 4612
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att övervakningskommittén 
inkluderar kvinnliga ledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 4613
Matt Carthy
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Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3. Organ som företräder 
jordbruk ska ges rätten att söka 
medlemskap i kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

Medlemsstaten, och i förekommande fall 
regionerna, ska besluta om 
övervakningskommitténs eller
övervakningskommittéernas
sammansättning och ska säkerställa en 
balanserad representation av relevanta 
offentliga myndigheter och förmedlande 
organ och av företrädare för de partner som 
avses i artikel 94.3.

Or. es

Ändringsförslag 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

Medlemsstaten och, i förekommande fall, 
regionerna, ska besluta om 
övervakningskommitténs sammansättning 
och ska säkerställa en balanserad 
representation av relevanta offentliga 
myndigheter och förmedlande organ och av 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 94.3.

Or. en

Ändringsförslag 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlem av övervakningskommittén 
ska ha en röst.

Kommittén ska fungera på ett sådant sätt 
att dess medlemmar kan delta enligt 
reglerna för demokratiska system.

Or. es

Ändringsförslag 4617
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlem av övervakningskommittén 
ska ha en röst.

Varje medlem av övervakningskommittén 
ska ha en röst, som kan vara viktad, vid 
icke-bindande yttranden.

Or. en

Ändringsförslag 4618
Maria Noichl

Förslag till förordning
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Artikel 111 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska offentliggöra en 
förteckning över medlemmarna i 
övervakningskommittén på internet.

Medlemsstaterna ska lämna in en 
förteckning över medlemmarna i 
övervakningskommittén till 
kommissionen, som utan fördröjning ska 
offentliggöra den på internet.

Or. de

Ändringsförslag 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska offentliggöra en 
förteckning över medlemmarna i 
övervakningskommittén på internet.

Medlemsstaten och, i förekommande fall, 
regionerna ska offentliggöra en 
förteckning över medlemmarna i 
övervakningskommittén på internet.

Or. en

Ändringsförslag 4620
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Övervakningskommittén ska i 
synnerhet granska

utgår

(a) framstegen med att genomföra 
programmet och att uppnå delmålen och 
målen,

(b) eventuella frågor som påverkar 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de åtgärder som 
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vidtagits för att lösa dem,

(c) de aspekter av förhandsbedömningen 
som anges i artikel 52.3 i förordning (EU) 
[CPR] och det strategidokument som 
avses i artikel 53.1 i förordning (EU) 
[CPR],

(d) framstegen med att genomföra 
utvärderingar och sammanfattande 
utvärderingar och med att följa upp 
resultaten,

(e) genomförandet av kommunikations-
och synlighetsåtgärder, och

(f) framstegen med att bygga upp 
administrativ kapacitet hos offentliga 
myndigheter och stödmottagare, om det är 
relevant.

Or. en

Motivering

Bara skyldigheten att inrätta en övervakningskommitté behöver beskrivas på EU-nivå. Alla 
andra frågor i övervakningskommittén tillhör medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Övervakningskommittén ska i 
synnerhet granska

3. Enligt sin territoriella omfattning 
får övervakningskommittén i synnerhet 
granska

Or. en

Motivering

Klargörande till följd av modifieringarna av punkt 1.

Ändringsförslag 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro
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Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framstegen med att genomföra 
programmet och att uppnå delmålen och 
målen,

(a) framstegen med att genomföra 
programmet och, i förekommande fall, de 
regionala interventionsprogrammen, och
att uppnå delmålen och målen,

Or. en

Ändringsförslag 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) framstegen med att genomföra 
programmet och att uppnå delmålen och 
målen,

(a) framstegen med att genomföra 
programmet och, i förekommande fall, de 
regionala interventionsprogrammen, och
att uppnå delmålen och målen,

Or. es

Ändringsförslag 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) eventuella frågor som påverkar 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de åtgärder som 
vidtagits för att lösa dem,

(b) eventuella frågor som påverkar 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och, i förekommande 
fall, de regionala 
interventionsprogrammen och de åtgärder 
som vidtagits för att lösa dem,

Or. en
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Ändringsförslag 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) frågor som hör samman med 
kvaliteten och kvantiteten på de uppgifter 
och indikatorer som är tillgängliga för 
övervakning,

Or. en

Motivering

Övervakningskommittén bör överväga om det finns områden där basuppgifter saknas eller är 
otillräckliga för övervakning och för vilka indikatorerna måste förbättras.

Ändringsförslag 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) frågor som hör samman med 
kvaliteten och kvantiteten på de uppgifter 
och indikatorer som är tillgängliga för 
övervakning,

Or. en

Motivering

Övervakningskommittén bör överväga om det finns områden där basuppgifter saknas eller är 
otillräckliga för övervakning och för vilka indikatorerna måste förbättras.

Ändringsförslag 4627
Matt Carthy
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Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) frågor som hör samman med 
kvaliteten och kvantiteten på de uppgifter 
och indikatorer som är tillgängliga för 
övervakning,

Or. en

Ändringsförslag 4628
Maria Noichl

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) framstegen med att bygga upp 
administrativ kapacitet hos offentliga 
myndigheter och stödmottagare, om det är 
relevant.

(f) framstegen med att bygga upp
kapacitet hos offentliga myndigheter och 
stödmottagare, organ som företräder det 
civila samhället och organ som främjar 
social inkludering i enlighet med artikel 
94.

Or. en

Ändringsförslag 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) framstegen med att bygga upp 
administrativ kapacitet hos offentliga 
myndigheter och stödmottagare, om det är 
relevant.

(f) framstegen med att bygga upp
kapacitet hos offentliga myndigheter, 
organ som företräder det civila samhället 
i enlighet med artikel 94 och 
stödmottagare, om det är relevant.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att inkludera det civila samhällets organisationer i uppbyggnaden av kapacitet 
för att de på ett effektivt sätt ska kunna ta på sig sin nya roll i politiken på nationell nivå.

Ändringsförslag 4630
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) förenkling och minskning av den 
administrativa bördan för de slutgiltiga 
stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 4631
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Ett jämställdhetsperspektiv 
används i utvecklingen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4632
Nikos Androulakis

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(fa) de årliga prestationsrapporterna.

Or. en

Ändringsförslag 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Årliga prestationsrapporter.

Or. es

Ändringsförslag 4634
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övervakningskommittén ska yttra 
sig om följande:

utgår

(a) Utkastet till strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

(b) Den metod och de kriterier som 
används för att välja ut insatser.

(c) Årliga prestationsrapporter.

(d) Utvärderingsplanen och alla 
ändringar av den.

(e) Alla förslag från den förvaltande 
myndigheten om ändring av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en
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Motivering

Endast skyldigheten att inrätta en övervakningskommitté behöver beskrivas på EU-nivå. Alla 
andra frågor i övervakningskommittén tillfaller medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övervakningskommittén ska yttra 
sig om följande:

4. Övervakningskommittén kan yttra 
sig om följande:

Or. de

Motivering

Övervakningskommittén bör inte vara skyldig att yttra sig. Det räcker med att möjligheten att 
yttra sig finns.

Ändringsförslag 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övervakningskommittén ska yttra 
sig om följande:

4. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) Utkastet till strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Årliga prestationsrapporter. utgår

Or. es

Ändringsförslag 4639
Nikos Androulakis

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Årliga prestationsrapporter. utgår

Or. en

Motivering

Har överförts till artikel 111.3 fa (ny).

Ändringsförslag 4640
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Årliga prestationsrapporter. (c) Prestationsrapporter.
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Or. de

Ändringsförslag 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Indikatorer och 
övervakningsförfaranden (på plats) med 
avseende på dessa.

Or. en

Ändringsförslag 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1 och bygga upp kapacitet för 
personal i nationella förvaltningar och det 
civila samhällets organisationer, samt för 
analytiskt stöd i uppgifter som är knutna 
till evidensbaserad politik enligt denna 
förordning. De insatser som avses i denna 
punkt kan gälla både tidigare och 
påföljande planeringsperioder i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kommer att förvärva en ny politisk roll enligt detta förslag och vara skyldig 
att utföra uppgifter, t.ex. behovsanalysen, som kommer att vara nya för 
jordbruksdepartementen Det är därför viktigt att tillåta att de medlemsstater som vill får öka 
sin tekniska stödbudget för att utbilda personal eller förvärva tekniskt stöd för att utföra nya 
uppgifter knutna till evidensbaserad politik.

Ändringsförslag 4643
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna 
punkt kan gälla både tidigare och 
påföljande planeringsperioder i den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt.

Or. en

Motivering

Det föreslås att artikel 113 ska utgå.

Ändringsförslag 4644
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna 
punkt kan gälla både tidigare och 
påföljande planeringsperioder i den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. På en medlemsstats initiativ får 
EGFJ och Ejflu stödja alla åtgärder som är 
nödvändiga för att hela den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna förvaltas och 
genomföras ändamålsenligt.

Or. en

Motivering

Det ska klargöras om tekniskt bistånd kan användas för alla åtgärder, oberoende av 
finansieringskällan för åtgärden.

Ändringsförslag 4645
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och de 
regionala operativa programmen ska 
kunna förvaltas och genomföras 
ändamålsenligt, inbegripet att inrätta och 
driva nätverket inom den nationella 
gemensamma jordbrukspolitiken som avses 
i artikel 113.1. De insatser som avses i 
denna punkt kan gälla både tidigare och 
påföljande planeringsperioder i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. it
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Ändringsförslag 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1. På en medlemsstats eller, i 
förekommande fall, regioners, initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4647
Maria Noichl

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet för lokala aktionsgrupper och
att inrätta och driva nätverket inom den 
nationella gemensamma jordbrukspolitiken 
som avses i artikel 113.1. De insatser som 
avses i denna punkt kan gälla både tidigare 
och påföljande planeringsperioder i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
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Or. en

Ändringsförslag 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1. På en medlemsstats initiativ får 
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet för lokala aktionsgrupper och
att inrätta och driva nätverket inom den 
nationella gemensamma jordbrukspolitiken 
som avses i artikel 113.1. De insatser som 
avses i denna punkt kan gälla både tidigare 
och påföljande planeringsperioder i den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4649
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en medlemsstats initiativ får
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 

1. På en medlemsstats initiativ ska
Ejflu stödja åtgärder som är nödvändiga för 
att den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
förvaltas och genomföras ändamålsenligt, 
inbegripet att inrätta och driva nätverket 
inom den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken som avses i artikel 
113.1. De insatser som avses i denna punkt 
kan gälla både tidigare och påföljande 
planeringsperioder i den strategiska planen 
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inom den gemensamma jordbrukspolitiken. inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ ska inte 
finansiera attesterande organ i den 
mening som avses i artikel 11 i förordning 
(EU) nr [HzR].

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 4651
Beata Gosiewska

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ ska inte 
finansiera attesterande organ i den 
mening som avses i artikel 11 i förordning 
(EU) nr [HzR].

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 4652
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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[...] utgår

Or. en

Motivering

Detta är en onödig upprepning som inte bidrar till förenklingen.

Ändringsförslag 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverksamarbete mellan organisationer 
och förvaltningar, rådgivare, forskare och 
andra innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverkssamarbete mellan icke-statliga 
organisationer som bland annat företräder 
andra jordbrukarföreningar inbegripet 
småskaliga jordbrukare och de som 
betjänar lokala marknader, samt icke-
statliga organisationer som arbetar inom 
miljö, folkhälsa och djurskydd och 
förvaltningar, rådgivare, forskare och andra 
innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4654
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverksamarbete mellan organisationer 
och förvaltningar, rådgivare, forskare och 
andra innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverkssamarbete mellan 
organisationer och förvaltningar, rådgivare, 
forskare, företrädare för 
produktionssektorerna och andra 
innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta nätverk ska 
bygga vidare på de befintliga 
nätverksstrukturerna i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 4655
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverksamarbete mellan organisationer 
och förvaltningar, rådgivare, forskare och 
andra innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverkssamarbete mellan 
organisationer och förvaltningar, rådgivare, 
forskare, referensföreträdare för 
jordbrukssektorn och andra innovativa 
aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. hr

Ändringsförslag 4656
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Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverksamarbete mellan organisationer 
och förvaltningar, rådgivare, forskare och 
andra innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverkssamarbete mellan 
organisationer och förvaltningar, rådgivare, 
forskare, företrädare för 
producentorganisationer och andra 
innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4657
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverksamarbete mellan organisationer 
och förvaltningar, rådgivare, forskare och 
andra innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett 
nationellt nätverk för den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nationella nätverket 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken) 
för nätverkssamarbete mellan 
organisationer från varje sektor och 
förvaltningar, rådgivare, forskare och andra 
innovativa aktörer inom jordbruk och 
landsbygdsutveckling på nationell nivå 
senast tolv månader efter det att 
kommissionen har godkänt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en
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Ändringsförslag 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den gemensamma jordbrukspolitiken bör 
bygga på redan befintliga 
nätverksstrukturer som är tillgängliga i 
medlemsstaterna.

Or. ro

Ändringsförslag 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nätverket inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör bygga på redan 
befintliga nätverksstrukturer som är 
tillgängliga i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 4660
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Hjälpa medlemsstaternas 
förvaltningar med genomförandet av de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
övergången till en prestationsinriktad 
genomförandemodell.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 4661
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Stödja och underlätta 
användningen av ett 
jämställdhetsperspektiv på olika nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Stödja ett interregionalt och 
transnationellt samarbete mellan lokala 
aktionsgrupper, däribland sådana 
grupper som är belägna i kandidatländer, 
associerade länder eller grannländer.

Or. en

Ändringsförslag 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Stödja kapacitetsuppbyggnad för 
lokala aktionsgrupper och för den 
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personal från förvaltningsmyndigheter 
och utbetalande organ som sköter 
förbindelserna med lokala 
aktionsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 4664
Jean Arthuis

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Tillåta information om, tillgång till 
och inrättande av de 
riskhanteringsverktyg som avses i artikel 
70 i denna förordning, inbegripet 
terminskontrakt.

Or. fr

Ändringsförslag 4665
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidrag till kapacitetsuppbyggnad 
för medlemsstaternas förvaltningar och 
andra aktörer som deltar i genomförandet 
av strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, bland 
annat vad gäller övervaknings- och 
utvärderingsprocesser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4666
Maria Gabriela Zoană
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Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bidrag till kapacitetsuppbyggnad 
för medlemsstaternas förvaltningar när 
det gäller jämställdhetsperspektiv och 
jämställdhetsbudgetar i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, insamlande av 
uppgifter som är uppdelade efter kön och 
skapande av en plattform för aktörer för 
att utbyta bästa praxis inom åtgärder med 
relevans för det särskilda 
jämställdhetsmål som föreskrivs i artikel 
6.1.

Or. en

Ändringsförslag 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med EIP är att stimulera 
innovation och förbättra kunskapsutbyte.

2. Syftet med EIP är att sprida 
hållbara innovationsmetoder och förbättra 
kunskapsutbyte, även mellan forsknings-
och jordbrukssektorerna och peer-to-peer-
förvärv av färdigheter, tekniker och 
strategier, för att uppnå hållbara system.

Or. en

Motivering

Innovation är inte ett självändamål. Ett behov, en brist eller ett problem stimulerar 
innovation. Syftet med EIP är tydligt, att sprida kunskap och färdigheter för att gynna sektorn 
och uppnå hållbarhet.

Ändringsförslag 4668
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Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EIP ska bidra till att de särskilda 
målen i artikel 6.1 uppnås.

3. EIP ska bidra till att de särskilda 
målen i artikel 6.1 uppnås, med 80 % 
finansiering för jordbrukarna och 20 % 
finansiering för tjänsteleverantörerna.

Or. en

Motivering

Detta är nödvändigt för att säkerställa att finansieringen når jordbrukarna.

Ändringsförslag 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skapa mervärde genom att skapa 
bättre kopplingar mellan forskning och 
jordbruksmetoder och genom att främja en 
mer omfattande användning av tillgängliga 
innovationsåtgärder.

(a) Skapa mervärde genom att skapa 
bättre kopplingar mellan forskning och 
jordbruksmetoder och genom att främja en 
mer omfattande användning av tillgängliga 
innovationsåtgärder, inbegripet 
agroekologiska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) främja en snabbare och mer 
omfattande omvandling av innovativa 
lösningar till praktiska metoder, och

(c) främja en snabbare och bredare 
omvandling av innovativa lösningar, 
inbegripet agroekologiska lösningar, till 
praktiska metoder, och

Or. en

Ändringsförslag 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Informera vetenskapssamhället om 
vilka forskningsbehov som finns när det 
gäller dagens jordbruksmetoder.

(d) Informera vetenskapssamhället om 
vilka forskningsbehov som finns bland 
jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Identifiera jordbruksmetoder och 
innovation inom jordbruksutrustning som 
kan öka antalet kvinnor inom jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det europeiska innovationspartnerskapets 
operativa grupper ska utgöra en del av EIP. 
De ska utarbeta en plan för innovativa 
projekt som ska utvecklas, testas, anpassas 
eller genomföras och grundas på en 
interaktiv innovationsmodell som har 
följande huvudprinciper:

Det europeiska innovationspartnerskapets 
operativa grupper ska utgöra en del av EIP 
och får inrättas av producent- och 
branschorganisationer. De ska utarbeta en 
plan för innovativa projekt som ska 
utvecklas, testas, anpassas eller 
genomföras och grundas på en interaktiv 
innovationsmodell som har följande 
huvudprinciper:

Or. en

Ändringsförslag 4674
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det europeiska innovationspartnerskapets 
operativa grupper ska utgöra en del av EIP. 
De ska utarbeta en plan för innovativa 
projekt som ska utvecklas, testas, anpassas 
eller genomföras och grundas på en 
interaktiv innovationsmodell som har 
följande huvudprinciper:

Det europeiska innovationspartnerskapets 
operativa grupper, som även kan kallas 
”innovationsgrupper”, ska utgöra en del 
av EIP. De ska utarbeta en plan för 
innovativa projekt som ska utvecklas, 
testas, anpassas eller genomföras och
grundas på en interaktiv innovationsmodell 
som har följande huvudprinciper:

Or. en

Ändringsförslag 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla innovativa lösningar som 
är inriktade på jordbrukarnas och
skogsbrukarnas behov och samtidigt 

(a) Utveckla innovativa lösningar som 
är inriktade på jordbrukarnas,
skogsbrukarnas eller konsumenternas
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behandla samspelet i hela leveranskedjan, i 
de fall det bedömdes lämpligt.

behov och samtidigt behandla samspelet i 
hela leveranskedjan, i de fall det bedömdes 
lämpligt.

Or. en

Motivering

Allmänhetens behov måste beaktas.

Ändringsförslag 4676
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det bör vara möjligt för erkända 
producentorganisationer och 
branschorganisationer att inrätta 
operativa grupper och bidra till deras 
finansiering.

Or. en

Motivering

IBO bör medfinansiera gruppen ur sina egna medel.

Ändringsförslag 4677
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Operativa grupper ska kunna ha 
medlemmar från mer än en medlemsstat.

Or. en
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Motivering

Innovation handlar om att föra samman rätt personer så att de kan dela med sig och lära sig. 
De bör kunna ansluta sig direkt i stället för att behöva ansöka först i sin egen medlemsstat.

Ändringsförslag 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den planerade innovationen kan grunda sig 
på både nya och traditionella metoder i nya 
geografiska och miljömässiga 
sammanhang.

Den planerade innovationen kan vara 
agroekologisk och grunda sig på både nya 
och traditionella metoder i nya geografiska 
och miljömässiga sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 4679
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa EIP-grupper får också inrättas 
av producentorganisationer och/eller 
branschorganisationer som i 
förekommande fall också kan bidra till 
deras finansiering.

Or. en

Motivering

Producentorganisationer och branschorganisationer kan också vara intresserade av den här 
typen av operativa grupper.

Ändringsförslag 4680
Bas Belder
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Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa EIP-grupper kan bestå av 
medlemmar från olika medlemmar.

Or. en

Motivering

Direkta anslutningar bör vara möjliga utan att man behöver gå igenom nationella 
servicepunkter.

Ändringsförslag 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa en 
prestationsram som gör det möjligt att 
rapportera, övervaka och utvärdera 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under genomförandet.

1. Medlemsstaterna och, när det 
gäller regionala interventionsprogram, de 
regionala förvaltande myndigheterna, ska 
fastställa en prestationsram som gör det 
möjligt att rapportera, övervaka och 
utvärdera prestationen när det gäller den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa en
prestationsram som gör det möjligt att 
rapportera, övervaka och utvärdera 

1. En prestationsram som gör det 
möjligt att rapportera, övervaka och 
utvärdera prestationen när det gäller den 
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prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under genomförandet.

strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under genomförandet 
ska fastställas gemensamt av 
medlemsstaterna och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 4683
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa en 
prestationsram som gör det möjligt att 
rapportera, övervaka och utvärdera 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under genomförandet.

1. Medlemsstaterna, och, i 
förekommande fall, de regionala 
förvaltande myndigheterna, ska fastställa 
en prestationsram som gör det möjligt att 
rapportera, övervaka och utvärdera 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under genomförandet.

Or. pt

Ändringsförslag 4684
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
däribland de som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 
övervakning, utvärdering och årlig
prestationsrapportering.

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
däribland de som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 
övervakning, utvärdering och 
prestationsrapportering vart tredje år.

Or. en
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Ändringsförslag 4685
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
däribland de som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 
övervakning, utvärdering och årlig
prestationsrapportering.

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
däribland de som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 
övervakning, utvärdering och 
prestationsrapportering.

Or. de

Ändringsförslag 4686
Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
däribland de som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 
övervakning, utvärdering och årlig 
prestationsrapportering.

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
såsom de som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 
övervakning, utvärdering och årlig 
prestationsrapportering.

Or. nl

Ändringsförslag 4687
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
däribland de som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 

(a) En uppsättning gemensamma 
output-, resultat- och effektindikatorer, 
enligt vad som avses i artikel 7, som 
kommer att användas som grund för 
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övervakning, utvärdering och årlig 
prestationsrapportering.

övervakning, utvärdering och årlig 
prestationsrapportering.

Or. en

Ändringsförslag 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Mål och årliga delmål som 
fastställts i förhållande till de relevanta 
särskilda målen med hjälp av 
resultatindikatorer.

(b) I förekommande fall, mål och 
årliga delmål som fastställts i förhållande 
till de relevanta särskilda målen med hjälp 
av resultatindikatorer.

Or. es

Ändringsförslag 4689
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Mål och årliga delmål som 
fastställts i förhållande till de relevanta 
särskilda målen med hjälp av 
resultatindikatorer.

(b) Mål och delmål som ska uppfyllas 
vartannat år som fastställts i förhållande 
till de relevanta särskilda målen med hjälp 
av resultatindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 4690
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(b) Mål och årliga delmål som 
fastställts i förhållande till de relevanta 
särskilda målen med hjälp av 
resultatindikatorer.

(b) Mål och delmål som fastställts i 
förhållande till de relevanta särskilda 
målen med hjälp av resultatindikatorer.

Or. en

Motivering

Fastställandet av årliga delmål skulle lägga en alltför stor börda på medlemsstaterna, och en 
allmän beskrivning vore därför bättre.

Ändringsförslag 4691
Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Mål och årliga delmål som 
fastställts i förhållande till de relevanta 
särskilda målen med hjälp av 
resultatindikatorer.

(b) Mål som fastställts i förhållande till 
de relevanta särskilda målen med hjälp av 
resultatindikatorer.

Or. nl

Ändringsförslag 4692
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Datainsamling, lagring och 
översändande.

(c) Datainsamling, lagring och 
översändande, inbegripet insamling av 
uppgifter som är uppdelade efter kön.

Or. en

Ändringsförslag 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi
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Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Mekanismer som belönar goda 
resultat och beaktar dåliga resultat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4694
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Förhands-, halvtids- och 
efterhandsbedömningar och all annan 
utvärderingsverksamhet kopplad till den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4695
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Förhands-, halvtids- och 
efterhandsbedömningar och all annan 
utvärderingsverksamhet kopplad till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

(f) Förhands-, halvtids- och 
efterhandsbedömningar och all annan 
utvärderingsverksamhet kopplad till den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, som ska utvecklas med 
beaktande av ett jämställdhetsperspektiv.

Or. en
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Ändringsförslag 4696
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Prestationsramen ska omfatta 
följande:

utgår

(a) Innehållet i de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

(b) De marknadsåtgärder och andra 
interventioner som föreskrivs i förordning 
(EU) nr 1308/2013.

Or. en

Ändringsförslag 4697
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Prestationsramen ska omfatta 
följande:

3. Prestationsramen ska omfatta
innehållet i de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att begränsa prestationsramen till att bara gälla innehållet i de 
strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, inte åtgärderna i förordning 
(EU) nr 1308/2013, vilket inte har motiverats av kommissionen och inte heller förefaller 
tillämpligt eller lämpligt. I alla händelser, om denna utökning till att omfatta den samlade 
marknadsordningen hänger ihop med en skyldighet bör ramar för denna fastställas.

Ändringsförslag 4698
Michel Dantin

Förslag till förordning



PE631.988v01-00 152/192 AM\1171755SV.docx

SV

Artikel 115 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innehållet i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringen är en justering som görs i och med omformuleringen av denna punkt.

Ändringsförslag 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innehållet i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(a) Innehållet i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
inbegripet, i förekommande fall, de 
regionala interventionsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innehållet i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(a) Innehållet i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
inklusive, i förekommande fall, bilaga VI 
om de regionala 
interventionsprogrammen.

Or. es
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Ändringsförslag 4701
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innehållet i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(a) Innehållet i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och, i förekommande fall, i de regionala 
planerna.

Or. pt

Ändringsförslag 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De marknadsåtgärder och andra 
interventioner som föreskrivs i förordning 
(EU) nr 1308/2013.

utgår

Or. de

Motivering

Resultatramen för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör 
endast omfatta innehållet i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 4703
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De marknadsåtgärder och andra 
interventioner som föreskrivs i förordning 
(EU) nr 1308/2013.

utgår
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Or. fr

Motivering

Ändringen är en justering som görs i och med omformuleringen av denna punkt.

Ändringsförslag 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Överensstämmelse mellan de 
åtgärder som anges i planen och 
unionens utvecklingspolitiska mål.

Or. en

Motivering

En konsekvent politik för utveckling krävs enligt artikel 208 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 4705
Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser, 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 
konsekvens och mervärde för EU,

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 4706
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
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Artikel 116 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser, 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 
konsekvens och mervärde för EU,

(a) bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser, 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 
konsekvens och mervärde för EU, 
inbegripet dess konsekvenser för 
grundläggande rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 4707
Miguel Viegas

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser, 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 
konsekvens och mervärde för EU,

(a) bedöma medlemsstatens
konsekvenser, effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU,

Or. pt

Ändringsförslag 4708
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser, 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans,
konsekvens och mervärde för EU,

(a) bedöma den gemensamma 
jordbrukspolitikens konsekvenser, 
effektivitet, ändamålsenlighet och
konsekvens,

Or. en
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Motivering

En enklare formulering behövs här.

Ändringsförslag 4709
Tom Vandenkendelaere

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fastställa delmål och mål för de 
särskilda målen i artikel 6,

(b) fastställa mål för de särskilda målen 
i artikel 6,

Or. nl

Ändringsförslag 4710
Bas Belder

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) övervaka framstegen mot målen för 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken,

(c) övervaka framstegen mot målen för 
de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken samt en 
förenkling för de slutgiltiga 
stödmottagarna,

Or. en

Ändringsförslag 4711
Maria Gabriela Zoană

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bedöma konsekvenser, effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 

(d) bedöma konsekvenser, effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet 
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jordbrukspolitiken, konsekvenserna för grundläggande 
rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 4712
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bedöma konsekvenser, effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken,

(d) bedöma konsekvenser, effektivitet, 
ändamålsenlighet, konsekvens och 
mervärde för EU i de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken,

Or. en

Motivering

En enklare formulering behövs här.

Ändringsförslag 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 116 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) stödja en gemensam läroprocess 
med avseende på övervakning och 
utvärdering.

(e) stödja en gemensam läroprocess 
med avseende på övervakning och 
utvärdering, som identifierar områden där 
basuppgifter saknas eller är otillräckliga 
och för vilka mer relevanta och exakta 
indikatorer kan utvecklas.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att identifiera områden där basuppgifter saknas eller är otillräckliga för 
övervakning och där indikatorerna måste förbättras.

Ändringsförslag 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Förslag till förordning
Artikel 116a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 116a

Övervakning av prestation

Medlemsstaterna kan fastställa 
mellanliggande tvååriga mål i de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken genom 
undantag från artikel 115.1 b i denna 
förordning, och kan övervaka dem med 
samma intervall i de årliga 
prestationsrapporterna i vilka deras 
uppnående planeras.

Or. it

Motivering

Resultatindikatorernas mellanliggande mål måste vara åtminstone tvåårigt.

Ändringsförslag 4715
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 117 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt 
informationssystem i vilket de ska 
registrera och lagra centrala uppgifter om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som krävs för övervakning och 

Medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt 
informationssystem eller använda ett 
befintligt, i vilket de ska registrera och 
lagra centrala uppgifter om genomförandet 
av den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som krävs 
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utvärdering, särskilt om varje intervention 
som valts ut för finansiering och om 
genomförda interventioner, inbegripet 
uppgifter om varje stödmottagare och 
insats.

för övervakning och utvärdering, särskilt 
om varje intervention som valts ut för 
finansiering och om genomförda 
interventioner, inbegripet uppgifter om 
varje stödmottagare och insats.

Or. en

Motivering

Mer flexibilitet måste ges till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4716
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 118 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
stödmottagare som får stöd för 
interventioner inom ramen för den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och lokala 
aktionsgrupper ska åta sig att tillhandahålla 
den förvaltande myndigheten eller andra 
organ till vilka den förvaltande 
myndigheten delegerat funktioner all 
information som behövs för övervakning 
och utvärdering av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaterna ska se till att 
stödmottagare som får stöd för 
interventioner inom ramen för den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och lokala 
aktionsgrupper ska åta sig att tillhandahålla 
den förvaltande myndigheten eller de 
regionala myndigheterna eller andra 
organ till vilka den förvaltande 
myndigheten delegerat funktioner all 
information som behövs för övervakning 
och utvärdering av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. pt

Ändringsförslag 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 118 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att heltäckande, 
fullständiga, aktuella och tillförlitliga 

Medlemsstaterna ska se till att heltäckande, 
fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
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datakällor inrättas som möjliggör en 
effektiv uppföljning av framstegen mot att 
uppnå de fastställda målen med hjälp av 
politiska output-, resultat- och 
effektindikatorer.

databaser inrättas som möjliggör en 
effektiv uppföljning av framstegen mot att 
uppnå de fastställda målen med hjälp av 
politiska output-, resultat- och 
effektindikatorer.

Or. es

Ändringsförslag 4718
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 118 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att heltäckande, 
fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
datakällor inrättas som möjliggör en 
effektiv uppföljning av framstegen mot att 
uppnå de fastställda målen med hjälp av 
politiska output-, resultat- och 
effektindikatorer.

Medlemsstaterna ska se till att heltäckande, 
fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
databaser inrättas som möjliggör en 
effektiv uppföljning av framstegen mot att 
uppnå de fastställda målen med hjälp av 
politiska output-, resultat- och 
effektindikatorer.

Or. en

Motivering

Indikatorerna bör baseras på tillgängliga databaser och uppgifter. Det finns indikatorer för 
vilka officiell statistik inte finns tillgänglig på den berörda geografiska nivån. Kommissionen 
bör ansvara för att komplettera de uppgifter som saknas inom ramen för programmet för 
europeisk statistik i enlighet med förordning nr 223/2009/EG.

Ändringsförslag 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 118 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att heltäckande, 
fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
datakällor inrättas som möjliggör en 
effektiv uppföljning av framstegen mot att 
uppnå de fastställda målen med hjälp av 

Medlemsstaterna ska se till att heltäckande, 
aktuella och tillförlitliga datakällor inrättas 
som möjliggör en effektiv uppföljning av 
framstegen mot att uppnå de fastställda 
målen med hjälp av politiska output-, 
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politiska output-, resultat- och 
effektindikatorer.

resultat- och effektindikatorer.

Or. en

Motivering

Attributet ”fullständig” är lämplig för att mäta resultat, men för att mäta konsekvenser bör 
det räcka med uppgifter som är baserade på forskning och provtagning. Kravet att 
datakällorna ska vara fullständiga är dyrt och orimligt.

Ändringsförslag 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 119 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förvaltande myndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och de framsteg som gjorts mot de mål 
som anges i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av output- och resultatindikatorer.

Den förvaltande myndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka, 
efter deras territoriella kompetens,
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och de framsteg som gjorts mot de mål 
som anges i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och, i 
förekommande fall, i de regionala 
interventionsprogrammen, på grundval av 
output- och resultatindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 4721
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 119 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förvaltande myndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och de framsteg som gjorts mot de mål 

Den förvaltande myndigheten och 
övervakningskommittén ska, i enlighet 
med sin territoriella kompetens, övervaka 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
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som anges i den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken på 
grundval av output- och resultatindikatorer.

och, i förekommande fall, av de regionala 
planerna, och de framsteg som gjorts mot 
de mål som anges i den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
på grundval av output- och 
resultatindikatorer.

Or. pt

Ändringsförslag 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 119a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 119a

Övervakning av en konsekvent politik för 
utveckling

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

Inverkan av instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken på jordbruket i de minst 
utvecklade länderna beror på världsmarknadspriser, handelsordningar, produktionskapacitet 
och politiska val i partnerländerna. Därför krävs en regelbunden bedömning för att ta emot 
uppgifter från dessa marknader. En social skyddsklausul föreskrivs också i artikel 25.2b i 
partnerskapsavtalet mellan Cariforum och EU. En skyddsåtgärd kan vidtas när en produkt 
importeras i sådana ökade mängder och på sådana villkor att det orsakar, eller hotar att 
orsaka, störningar i en sektor i ekonomin, vilket leder till sociala problem.

Ändringsförslag 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 120

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 120 utgår

Genomförandebefogenheter för 
resultatramen

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för resultatramen. 
Sådana akter ska innehålla en 
förteckning över kontextindikatorer, 
andra indikatorer som behövs för lämplig 
övervakning och utvärdering av politiken, 
metoderna för beräkning av indikatorerna 
och nödvändiga bestämmelser som ser till 
att de uppgifter som medlemsstaterna 
samlar in är korrekta och tillförlitliga. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 139.2.

Or. es

Motivering

Denna artikel utgår eftersom förteckningen över indikatorer bör ingå i den grundläggande 
rättsakten.

Ändringsförslag 4724
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 120
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 120 utgår

Genomförandebefogenheter för 
resultatramen

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för resultatramen. 
Sådana akter ska innehålla en 
förteckning över kontextindikatorer, 
andra indikatorer som behövs för lämplig 
övervakning och utvärdering av politiken, 
metoderna för beräkning av indikatorerna 
och nödvändiga bestämmelser som ser till 
att de uppgifter som medlemsstaterna 
samlar in är korrekta och tillförlitliga. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 139.2.

Or. de

Ändringsförslag 4725
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 120 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för resultatramen. 
Sådana akter ska innehålla en förteckning 
över kontextindikatorer, andra indikatorer 
som behövs för lämplig övervakning och 
utvärdering av politiken, metoderna för 
beräkning av indikatorerna och nödvändiga 
bestämmelser som ser till att de uppgifter 
som medlemsstaterna samlar in är korrekta 
och tillförlitliga. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 139.2.

Kommissionen ska anta delegerade akter
för resultatramen. Sådana akter ska 
innehålla en förteckning över 
kontextindikatorer, andra indikatorer som 
behövs för lämplig övervakning och 
utvärdering av politiken, metoderna för 
beräkning av indikatorerna och nödvändiga 
bestämmelser som ser till att de uppgifter 
som medlemsstaterna samlar in är korrekta 
och tillförlitliga. Dessa delegerade akter
ska antas i enlighet med det förfarande
som avses i artikel 138.2.

Or. en
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Ändringsförslag 4726
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 120 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för resultatramen. 
Sådana akter ska innehålla en förteckning 
över kontextindikatorer, andra 
indikatorer som behövs för lämplig 
övervakning och utvärdering av politiken,
metoderna för beräkning av indikatorerna 
och nödvändiga bestämmelser som ser till 
att de uppgifter som medlemsstaterna 
samlar in är korrekta och tillförlitliga. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 139.2.

Kommissionen ska inom tre månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft
anta delegerade akter med detaljerade 
bestämmelser om resultatramen, i enlighet 
med artikel 138. Sådana akter ska 
innehålla metoderna för beräkning av 
indikatorerna och nödvändiga 
bestämmelser som ser till att de uppgifter 
som medlemsstaterna samlar in är korrekta 
och tillförlitliga.

Or. et

Ändringsförslag 4727
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Avdelning VII – kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årliga resultatrapporter Resultatrapporter vart tredje år

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 årlig övervakning och årliga prestationsrapporter. Rapporter vart tredje år 
vore mycket mer genomförbart, och rapporternas punktlighet och trovärdighet skulle därmed 
säkerställas.
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Ändringsförslag 4728
Peter Jahr

Förslag till förordning
Avdelning VII – kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årliga resultatrapporter Resultatrapporter

Or. de

Ändringsförslag 4729
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

121 Årliga resultatrapporter 121 Resultatrapporter vart tredje år

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 årlig övervakning och årliga prestationsrapporter. Rapporter vart tredje år 
vore mycket mer genomförbart, och rapporternas punktlighet och trovärdighet skulle därmed 
säkerställas.

Ändringsförslag 4730
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 121 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årliga resultatrapporter Resultatrapporter

Or. de
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Ändringsförslag 4731
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år 
till och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken under 
det föregående budgetår. Den rapport som 
lämnas in 2023 ska omfatta budgetåren 
2021 och 2022. För direktstöd som avses i 
avdelning III kapitel II ska rapporten 
omfatta endast budgetåret 2022.

1. Datumen ska härröra från 
ståndpunkten som avses i artikel 91.

Or. et

Ändringsförslag 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år 
till och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i 
avdelning III kapitel II ska rapporten 
omfatta endast budgetåret 2022.

1. Senast den 30 juni 2026 och 2030 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
skicka in en resultatrapport om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som omfattar de föregående budgetåren.

Or. fr
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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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4733
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år 
till och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i 
avdelning III kapitel II ska rapporten 
omfatta endast budgetåret 2022.

1. Senast den 15 februari 2026, 2028 
och 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en flerårig 
övervakningsrapport avseende resultat om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som omfattar de föregående budgetåren.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med avskaffandet av skyldigheten att lämna en årlig 
resultatrapport för att i stället övergå till en flerårig övervakningsrapport avseende resultat 
som lämnas in 2026, 2028 och 2030, helt i linje med förslagen från föredraganden för den 
övergripande förordningen.

Ändringsförslag 4734
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i 
avdelning III kapitel II ska rapporten 
omfatta endast budgetåret 2022.

1. Senast den 30 juni 2023 och 
därefter senast den 30 juni vart tredje år 
till och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en resultatrapport 
vart tredje år om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under de tre föregående 
budgetåren.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 30 juni 2023, eller i 
förekommande fall med fördröjning, om 
förordningen träder i kraft med 
fördröjning, och därefter senast den 30
juni varje år till och med 2030 ska 
medlemsstaterna till kommissionen skicka 
in en årlig resultatrapport om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
under det föregående budgetåret. Den 
rapport som lämnas in 2023 ska omfatta 
budgetåren 2021 och 2022. För direktstöd 
som avses i avdelning III kapitel II ska 
rapporten omfatta endast budgetåret 2022.

Or. de
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Motivering

Tidsfristen för att lämna in de årliga resultatrapporterna senast den 15 februari varje år har 
satts för tidigt. När EU:s räkenskapsår (16 oktober till 15 oktober varje år) har avslutats 
återstår endast 4 månader, vilket också inbegriper årsskiftet. För närvarande står 6 månader 
till förfogande. I synnerhet bör beaktas att arbetsbördan med att upprätta årliga rapporter 
blir högre för federalt organiserade medlemsstater jämfört med den aktuella 
programperioden.

Ändringsförslag 4736
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 30 juni 2023, eller i 
förekommande fall med fördröjning, om 
förordningen träder i kraft med 
fördröjning, och därefter senast den 30
juni vart femte år till och med 2030 ska 
medlemsstaterna till kommissionen skicka 
in en resultatrapport om genomförandet av 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken under det 
föregående budgetåret. Den rapport som 
lämnas in 2023 ska omfatta budgetåren 
2021 och 2022. För direktstöd som avses i 
avdelning III kapitel II ska rapporten 
omfatta endast budgetåret 2022.

Or. de

Motivering

Tidsfristen för att lämna in de årliga resultatrapporterna senast den 15 februari varje år har 
satts för tidigt. När EU:s räkenskapsår (16 oktober till 15 oktober varje år) har avslutats 
återstår endast 4 månader, vilket också inbegriper årsskiftet. För närvarande står 6 månader 
till förfogande. I synnerhet bör beaktas att arbetsbördan med att upprätta årliga rapporter 
blir högre för federalt organiserade medlemsstater jämfört med den aktuella 
programperioden.

Ändringsförslag 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår, och där beakta planens interna 
och externa effekter. Den rapport som 
lämnas in 2023 ska omfatta budgetåren 
2021 och 2022. För direktstöd som avses i 
avdelning III kapitel II ska rapporten 
omfatta endast budgetåret 2022.

Or. en

Ändringsförslag 4738
Sofia Ribeiro

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret
2022.

1. Senast den 15 februari 202X och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 202X
ska omfatta budgetåren 202X och 202X. 
För direktstöd som avses i avdelning III 
kapitel II ska rapporten omfatta endast 
budgetåret 202X.

Or. en
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Ändringsförslag 4739
Bronis Ropė

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 15 maj 2023 och 
därefter senast den 15 maj varje år till och 
med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetåret. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i avdelning 
III kapitel II ska rapporten omfatta endast 
budgetåret 2022.

Or. lt

Ändringsförslag 4740
Marijana Petir

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 30 juni 2023 och 
därefter senast den 30 juni varje år till och 
med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetåret. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i avdelning 
III kapitel II ska rapporten omfatta endast 
budgetåret 2022.

Or. hr

Ändringsförslag 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 15 maj 2023 och 
därefter senast den 15 maj varje år till och 
med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetåret. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i avdelning 
III kapitel II ska rapporten omfatta endast 
budgetåret 2022.

Or. it

Motivering

Med beaktande av den tid som krävs för utbetalning och rapportering av kostnader är det 
orealistisk att begära en årlig rapport med de föreslagna datumen.

Ändringsförslag 4742
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 30 juni 2023 och 
därefter senast den 30 juni varje år till och 
med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetåret. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i avdelning 
III kapitel II ska rapporten omfatta endast 
budgetåret 2022.

Or. it
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Ändringsförslag 4743
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari 2023 och 
därefter senast den 15 februari varje år till 
och med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetår. Den rapport som lämnas in 2023 
ska omfatta budgetåren 2021 och 2022. För 
direktstöd som avses i avdelning III kapitel 
II ska rapporten omfatta endast budgetåret 
2022.

1. Senast den 30 juni 2023 och 
därefter senast den 30 juni varje år till och 
med 2030 ska medlemsstaterna till 
kommissionen skicka in en årlig 
resultatrapport om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under det föregående 
budgetåret. Den rapport som lämnas in 
2023 ska omfatta budgetåren 2021 och 
2022. För direktstöd som avses i avdelning 
III kapitel II ska rapporten omfatta endast 
budgetåret 2022.

Or. en

Ändringsförslag 4744
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sista årliga resultatrapport
som ska skickas in senast den 15 februari 
2030 ska omfatta en sammanfattning av 
de utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

2. Den sista fleråriga 
övervakningsrapport avseende resultat
som ska skickas in senast den 15 februari 
2030 ska omfatta en slutbedömning av de 
utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med avskaffandet av skyldigheten att lämna en årlig 
resultatrapport för att i stället övergå till en flerårig övervakningsrapport avseende resultat 
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som lämnas in 2026, 2028 och 2030, helt i linje med förslagen från föredraganden för den 
övergripande förordningen.

Ändringsförslag 4745
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sista årliga resultatrapport som 
ska skickas in senast den 15 februari 2030 
ska omfatta en sammanfattning av de 
utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

2. Den sista årliga resultatrapport som 
ska skickas in senast den 30 juni 2030 ska 
omfatta en sammanfattning av de 
utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

Or. en

Ändringsförslag 4746
Franc Bogovič

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sista årliga resultatrapport som 
ska skickas in senast den 15 februari 2030 
ska omfatta en sammanfattning av de 
utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

2. Den sista årliga resultatrapport som 
ska skickas in senast den 30 juni 2030 ska 
omfatta en sammanfattning av de 
utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

Or. en

Ändringsförslag 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sista årliga resultatrapport som 2. Den sista resultatrapport som ska 
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ska skickas in senast den 15 februari 2030 
ska omfatta en sammanfattning av de 
utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

skickas in senast den 30 juni 2030 ska 
omfatta en sammanfattning av de 
utvärderingar som gjorts under 
genomförandeperioden.

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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4748
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara giltig ska den årliga 
resultatrapporten innehålla all den 
information som krävs enligt punkterna 4, 
5 och 6. Kommissionen ska inom 15 
arbetsdagar från mottagandet av den årliga 
resultatrapporten informera medlemsstaten 
om rapporten inte är godtagbar, och om 
detta inte sker ska den anses godtagbar.

3. För att vara giltig ska den årliga 
resultatrapporten innehålla all den 
information som krävs enligt punkterna 4, 
5 och 6. Kommissionen ska inom 15 
arbetsdagar från mottagandet av den årliga 
resultatrapporten informera medlemsstaten 
om rapporten inte är godtagbar, och om 
detta inte sker ska den anses godtagbar. 
Som avsteg från den första punkten får 
rapporteringen av de genomförda 
resultaten och avståndet till respektive 
mål enligt punkt 4 i denna artikel 
förlängas fram till senast den 30 april.

Or. en

Ändringsförslag 4749
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara giltig ska den årliga
resultatrapporten innehålla all den 
information som krävs enligt punkterna 4, 
5 och 6. Kommissionen ska inom 15 
arbetsdagar från mottagandet av den årliga
resultatrapporten informera medlemsstaten 
om rapporten inte är godtagbar, och om 
detta inte sker ska den anses godtagbar.

3. Resultatrapporten vart tredje år 
innehåller den information som krävs 
enligt punkterna 4, 5 och 6. Kommissionen 
ska inom 15 arbetsdagar från mottagandet 
av resultatrapporten vart tredje år
informera medlemsstaten om den har 
frågor om den. Kommissionen och den 
berörda medlemsstaten måste diskutera 
alla aktuella frågor genom en verklig 
samarbetslogik.

Or. en

Ändringsförslag 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara giltig ska den årliga
resultatrapporten innehålla all den 
information som krävs enligt punkterna 4, 
5 och 6. Kommissionen ska inom 15 
arbetsdagar från mottagandet av den årliga 
resultatrapporten informera medlemsstaten 
om rapporten inte är godtagbar, och om 
detta inte sker ska den anses godtagbar.

3. För att vara giltig ska 
resultatrapporten innehålla all den 
information som krävs enligt punkterna 4, 
5 och 6. Kommissionen ska inom 15 
arbetsdagar från mottagandet av den årliga 
resultatrapporten informera medlemsstaten 
om rapporten inte är godtagbar, och om 
detta inte sker ska den anses godtagbar.

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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de årliga resultatrapporterna anges 
central kvalitativ och kvantitativ 
information om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med hänvisning till 
ekonomiska data samt output- och 
resultatindikatorer i enlighet med artikel 
118 andra stycket. De ska också innehålla 
information om genomförd output, 
genomförda utgifter, genomförda resultat 
och avståndet till respektive mål.

I resultatrapporterna anges central 
kvalitativ och kvantitativ information om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänvisning till ekonomiska data i 
enlighet med artikel 118 andra stycket. De 
ska också innehålla information om 
genomförda resultat och avståndet till 
respektive mål.

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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4752
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de årliga resultatrapporterna anges 
central kvalitativ och kvantitativ
information om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med hänvisning till 
ekonomiska data samt output- och 
resultatindikatorer i enlighet med artikel 
118 andra stycket. De ska också innehålla 
information om genomförd output, 
genomförda utgifter, genomförda resultat
och avståndet till respektive mål.

I resultatrapporterna vart tredje år anges 
central information om genomförandet av 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 
hänvisning till ekonomiska data samt 
output- och resultatindikatorer i enlighet 
med artikel 118 andra stycket. De ska 
också innehålla information om output, 
utgifter och resultat.
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Or. en

Ändringsförslag 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de årliga resultatrapporterna anges central 
kvalitativ och kvantitativ information om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänvisning till ekonomiska data samt 
output- och resultatindikatorer i enlighet 
med artikel 118 andra stycket. De ska 
också innehålla information om genomförd 
output, genomförda utgifter, genomförda 
resultat och avståndet till respektive mål.

I de årliga resultatrapporterna anges central 
kvalitativ och kvantitativ information om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänvisning till ekonomiska data, 
output-, resultat -och 
konsekvensindikatorer i enlighet med 
artikel 118 andra stycket. De ska också 
innehålla information om genomförd 
output och konsekvenser, genomförda 
utgifter, genomförda resultat och avståndet 
till respektive mål.

Or. en

Ändringsförslag 4754
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de årliga resultatrapporterna anges 
central kvalitativ och kvantitativ 
information om genomförandet av den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken med hänvisning till 
ekonomiska data samt output- och 
resultatindikatorer i enlighet med artikel 
118 andra stycket. De ska också innehålla 
information om genomförd output, 
genomförda utgifter, genomförda resultat 
och avståndet till respektive mål.

I resultatrapporterna anges central 
kvalitativ och kvantitativ information om 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
med hänvisning till ekonomiska data samt 
output- och resultatindikatorer i enlighet 
med artikel 118 andra stycket. De ska 
också innehålla information om genomförd 
output, genomförda utgifter, genomförda 
resultat och avståndet till respektive mål.
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Or. de

Ändringsförslag 4755
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla interventionstyper som inte 
omfattas av artikel 89 i denna förordning 
och där genomförd output och 
genomförda utgifter avviker med 50 % 
från den årliga planerade outputen och 
utgifterna ska medlemsstaten lämna en 
motivering för denna avvikelse.

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav skulle inte leda till ett friktionsfritt genomförande av EU:s mål, och det måste 
därför utgå.

Ändringsförslag 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla interventionstyper som inte 
omfattas av artikel 89 i denna förordning 
och där genomförd output och 
genomförda utgifter avviker med 50 % 
från den årliga planerade outputen och 
utgifterna ska medlemsstaten lämna en 
motivering för denna avvikelse.

utgår

Or. fr
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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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4757
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla interventionstyper som inte 
omfattas av artikel 89 i denna förordning 
och där genomförd output och 
genomförda utgifter avviker med 50 % 
från den årliga planerade outputen och 
utgifterna ska medlemsstaten lämna en 
motivering för denna avvikelse.

utgår

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med avskaffandet av skyldigheten att lämna en årlig 
resultatrapport för att i stället övergå till en flerårig övervakningsrapport avseende resultat 
som lämnas in 2026, 2028 och 2030, helt i linje med förslagen från föredraganden för den 
övergripande förordningen.

Ändringsförslag 4758
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla interventionstyper som inte 
omfattas av artikel 89 i denna förordning 
och där genomförd output och 
genomförda utgifter avviker med 50 % 
från den årliga planerade outputen och 

utgår
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utgifterna ska medlemsstaten lämna en 
motivering för denna avvikelse.

Or. it

Ändringsförslag 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla interventionstyper som inte 
omfattas av artikel 89 i denna förordning 
och där genomförd output och genomförda 
utgifter avviker med 50 % från den årliga 
planerade outputen och utgifterna ska 
medlemsstaten lämna en motivering för 
denna avvikelse.

För alla interventionstyper som inte 
omfattas av artikel 89 i denna förordning 
och där genomförd output och genomförda 
utgifter avviker med 33 % från den årliga 
planerade outputen och utgifterna ska 
medlemsstaten lämna en motivering för 
denna avvikelse.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av kontroller vartannat år har föreslagits, och att det skulle ta ett år att 
upptäcka skillnader, diskutera dessa med medlemsstaten, ange dem i handlingsplanen och 
genomföra denna, är avvikelsen på 50 % mellan förväntad/utbetald och verklig output för 
stor eftersom det innebär en risk för hälften av EU:s utgifter. Vi begränsar detta till en 
tredjedel i stället.

Ändringsförslag 4760
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De överförda uppgifterna ska 
baseras på de värden som uppnåtts för 
indikatorerna för delvis och fullständigt 
genomförda interventioner. De ska också 
ange en sammanfattning av läget i 
genomförandet av den strategiska planen 

5. De överförda uppgifterna ska 
baseras på de värden som uppnåtts för 
indikatorerna för delvis och fullständigt 
genomförda interventioner. De ska också 
ange en sammanfattning av läget i 
genomförandet av den strategiska planen 
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inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
under föregående budgetår, frågor som 
påverkar prestationen när det gäller den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, särskilt vad gäller 
avvikelser från delmål med förklaringar 
och i relevanta fall med en beskrivning av 
vilka åtgärder som vidtagits.

inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
under föregående budgetår, frågor som 
påverkar prestationen när det gäller den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Överlämnade data ska gälla 
förverkligade värden för indikatorer för 
delvis eller helt genomförda interventioner. 
De ska också ange en sammanfattning av 
läget i genomförandet av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under föregående 
budgetår, frågor som påverkar prestationen 
när det gäller den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
särskilt vad gäller avvikelser från delmål 
med förklaringar och i relevanta fall med 
en beskrivning av vilka åtgärder som 
vidtagits.

5. Överlämnade data ska gälla 
förverkligade värden för indikatorer för 
delvis eller helt genomförda interventioner. 
De ska också ange en sammanfattning av 
läget i genomförandet av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, frågor som påverkar 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, särskilt vad gäller 
avvikelser från delmål med förklaringar 
och i relevanta fall med en beskrivning av 
vilka åtgärder som vidtagits.

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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4762
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Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Överlämnade data ska gälla 
förverkligade värden för indikatorer för 
delvis eller helt genomförda interventioner. 
De ska också ange en sammanfattning av 
läget i genomförandet av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken under föregående 
budgetår, frågor som påverkar prestationen 
när det gäller den strategiska planen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
särskilt vad gäller avvikelser från delmål 
med förklaringar och i relevanta fall med 
en beskrivning av vilka åtgärder som 
vidtagits.

5. Överlämnade data ska gälla 
förverkligade värden för indikatorer för 
delvis eller helt genomförda interventioner. 
De ska också ange en sammanfattning av 
läget i genomförandet av den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, frågor som påverkar 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, särskilt vad gäller 
avvikelser från delmål med förklaringar 
och i relevanta fall med en beskrivning av 
vilka åtgärder som vidtagits.

Or. fr

Motivering

Ändringen är rent språklig och beror på de övriga ändringar av denna artikel som föreslås.

Ändringsförslag 4763
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska göra en årlig 
prestationsöversyn och ett årligt 
prestationsavslut som avses i artikel 52 i 
förordning (EU) [HzR] på grundval av 
den information som ges i de årliga 
prestationsrapporterna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska göra en årlig 
prestationsöversyn och ett årligt 
prestationsavslut som avses i artikel 52 i 
förordning (EU) [HzR] på grundval av 
den information som ges i de årliga 
prestationsrapporterna.

utgår

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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4765
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska göra en årlig
prestationsöversyn och ett årligt 
prestationsavslut som avses i artikel 52 i 
förordning (EU) [HzR] på grundval av den 
information som ges i de årliga 
prestationsrapporterna.

7. Kommissionen ska göra en flerårig
prestationsöversyn på grundval av den 
information som ges i de fleråriga 
övervakningsrapporterna avseende 
resultat och får utfärda synpunkter om de 
fleråriga övervakningsrapporterna 
avseende resultat inom en månad från det 
att de lämnas in.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med avskaffandet av skyldigheten att lämna en årlig 
resultatrapport för att i stället övergå till en flerårig övervakningsrapport avseende resultat 
som lämnas in 2026, 2028 och 2030, helt i linje med förslagen från föredraganden för den 
övergripande förordningen.
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Ändringsförslag 4766
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska göra en årlig
prestationsöversyn och ett årligt
prestationsavslut som avses i artikel 52 i 
förordning (EU) [HzR] på grundval av den 
information som ges i de årliga
prestationsrapporterna.

7. Kommissionen ska göra en 
prestationsöversyn och ett prestationsavslut 
som avses i artikel 52 i förordning (EU) 
[HzR] på grundval av den information som 
ges i prestationsrapporterna.

Or. de

Ändringsförslag 4767
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska göra en årlig
prestationsöversyn och ett årligt
prestationsavslut som avses i artikel 52 i 
förordning (EU) [HzR] på grundval av den 
information som ges i de årliga
prestationsrapporterna.

7. Kommissionen ska göra en 
prestationsöversyn och ett prestationsavslut 
som avses i artikel 52 i förordning (EU) 
[HzR] på grundval av den information som 
ges i prestationsrapporterna vart tredje år.

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 årlig övervakning och årliga prestationsrapporter. Rapporter vart tredje år 
vore mycket mer genomförbart, och rapporternas punktlighet och trovärdighet skulle därmed 
säkerställas.

Ändringsförslag 4768
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Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. I den årliga resultatöversynen kan 
kommissionen lämna synpunkter på de 
årliga resultatrapporterna inom en månad 
efter det att de överlämnats. Om 
kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom denna tidsfrist ska rapporterna 
anses vara godkända.

utgår

Artikel 108 om beräkning av tidsfrister för 
kommissionens ska gälla i tillämpliga 
delar.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa samstämmighet med de förslag som lagts fram i den 
övergripande förordningen om att avskaffa finansiella sanktioner i samband med den 
fleråriga övervakningen av resultat. Införandet av en resultatbaserad strategi bör vara 
progressivt och 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.

Ändringsförslag 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. I den årliga resultatöversynen kan 
kommissionen lämna synpunkter på de 
årliga resultatrapporterna inom en månad 
efter det att de överlämnats. Om 
kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom denna tidsfrist ska rapporterna 
anses vara godkända.

utgår

Artikel 108 om beräkning av tidsfrister för 
kommissionens ska gälla i tillämpliga 
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delar.

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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).

Ändringsförslag 4770
Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den årliga resultatöversynen kan 
kommissionen lämna synpunkter på de 
årliga resultatrapporterna inom en månad 
efter det att de överlämnats. Om 
kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom denna tidsfrist ska rapporterna anses 
vara godkända.

I den årliga resultatöversynen kan 
kommissionen lämna synpunkter på de 
årliga resultatrapporterna inom en månad 
efter det att de överlämnats i sin helhet. 
Om kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom denna tidsfrist ska rapporterna anses 
vara godkända.

Or. en

Ändringsförslag 4771
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den årliga resultatöversynen kan 
kommissionen lämna synpunkter på de 
årliga resultatrapporterna inom en månad 
efter det att de överlämnats. Om 
kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom denna tidsfrist ska rapporterna anses 
vara godkända.

I resultatöversynen kan kommissionen 
lämna synpunkter på de årliga 
resultatrapporterna inom högst en månad 
efter det att de överlämnats. Om 
kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom denna tidsfrist ska rapporterna anses 
vara godkända.
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Or. en

Ändringsförslag 4772
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den årliga resultatöversynen kan 
kommissionen lämna synpunkter på de 
årliga resultatrapporterna inom en månad 
efter det att de överlämnats. Om 
kommissionen inte lämnar synpunkter 
inom denna tidsfrist ska rapporterna anses 
vara godkända.

I den årliga resultatöversynen kan 
kommissionen lämna synpunkter på 
resultatrapporterna inom en månad efter 
det att de överlämnats. Om kommissionen 
inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist 
ska rapporterna anses vara godkända.

Or. de

Ändringsförslag 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om det rapporterade värdet på en 
eller flera resultatindikatorer visar en
skillnad på mer än 25 % från respektive 
delmål för det aktuella rapporteringsåret 
får kommissionen uppmana den 
medlemsstaten att lägga fram en 
handlingsplan i enlighet med artikel 39.1 i 
förordning (EU) [HzR] där man beskriver 
avsedda korrigerande åtgärder och den 
förväntade tidsramen.

utgår

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 resultatrapporten flerårig och frånkoppla den 
från det årliga avslutet (när det gäller datum och innehåll).
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Ändringsförslag 4774
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om det rapporterade värdet på en 
eller flera resultatindikatorer visar en 
skillnad på mer än 25 % från respektive 
delmål för det aktuella rapporteringsåret 
får kommissionen uppmana den 
medlemsstaten att lägga fram en 
handlingsplan i enlighet med artikel 39.1 i 
förordning (EU) [HzR] där man beskriver 
avsedda korrigerande åtgärder och den 
förväntade tidsramen.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa samstämmighet med de förslag som lagts fram i den 
övergripande förordningen om att avskaffa finansiella sanktioner i samband med den 
fleråriga övervakningen av resultat. Införandet av en resultatbaserad strategi bör vara 
progressivt och 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.

Ändringsförslag 4775
Miguel Viegas

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om det rapporterade värdet på en 
eller flera resultatindikatorer visar en 
skillnad på mer än 25 % från respektive 
delmål för det aktuella rapporteringsåret 
får kommissionen uppmana den 
medlemsstaten att lägga fram en 
handlingsplan i enlighet med artikel 39.1 i 
förordning (EU) [HzR] där man beskriver 
avsedda korrigerande åtgärder och den 

utgår
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förväntade tidsramen.

Or. pt
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