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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inom den fleråriga budgetramen för 
perioden 2021–2027 bör även i 
fortsättningen en betydande del av 
unionens budget avsättas till jordbruket, 
vilket är en gemensam politik av 
strategisk betydelse. Därför bör 
finansieringsramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken vara 383,255 miljarder 
euro i 2018 års priser (431,946 miljarder 
euro i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 avspeglar 
kompromissändringsförslaget den fleråriga budgetramens senaste uppdelning per program 
som föredragandena för den fleråriga budgetramen har föreslagit och som antogs vid 
omröstningen om interimsbetänkandet om förslaget till rådets förordning om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I sina resolutioner av den 14 mars 
och den 30 maj 2018 om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 betonade 
Europaparlamentet betydelsen av 
horisontella principer som bör ligga till 
grund för den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och all relaterad EU-politik.
Parlamentet bekräftade i detta 
sammanhang sin ståndpunkt att unionen 
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bör infria sitt löfte att spela en ledande 
roll i genomförandet av FN:s mål för 
hållbar utveckling, och beklagade djupt 
avsaknaden av ett tydligt och synligt 
åtagande i dessa förslag. Parlamentet 
begärde följaktligen att målen för hållbar 
utveckling integreras i all EU-politik och i 
alla EU-initiativ i nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet betonade vidare 
att det är av avgörande betydelse att 
eliminera diskriminering för att unionen 
ska kunna fullgöra sina åtaganden för ett 
inkluderande Europa, och begärde därför 
att ett jämställdhetsperspektiv och 
åtaganden för jämställdhet mellan könen 
skulle införlivas i all EU-politik och alla 
EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram.
Parlamentet betonade i sin resolution att 
de klimatrelaterade horisontella 
utgifterna, i enlighet med Parisavtalet, bör 
ökas avsevärt i förhållande till den 
nuvarande fleråriga budgetramen, och så 
snart som möjligt, men senast 2027, 
utgöra 30 %.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I sin resolution av den 30 maj 
2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och egna medel beklagade 
parlamentet att kommissionens förslag av 
den 2 maj 2018 om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 direkt skulle 
leda till en minskning av anslagen till den 
gemensamma jordbrukspolitiken med 
15 %, och motsatte sig särskilt alla 
radikala nedskärningar som skulle kunna 
inverka negativt på själva arten på och 
målen för detta politikområde. I detta 
sammanhang ifrågasatte parlamentet 
även förslaget att drastiskt minska 
Europeiska jordbruksfonden för 
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landsbygdsutveckling med mer än 25 %.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på jordbruken, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt. Att grunda den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
prestation (genomförandemodellen) 
innebär att unionen bör ställa upp de 
grundläggande politiska parametrarna, t.ex. 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål 
och grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. 
Den gemensamma jordbrukspolitiken 
måste också bidra till att uppfylla 
unionens och medlemsstaternas åtagande 
att uppnå målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I det framtida jordbruket bör fokus 
ligga på att producera livsmedel av hög 
kvalitet, eftersom det är på detta område 
som Europa har sin konkurrensfördel. 
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Unionens normer bör bibehållas och 
stärkas där så är möjligt. Dessutom bör 
åtgärder planeras för att ytterligare öka 
livsmedelsindustrins produktivitet och 
konkurrenskraft på lång sikt och för att 
införa ny teknik och effektivare 
resursanvändning, och därigenom stärka 
unionens ledande roll i världen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Synergier mellan Ejflu och Horisont 
Europa bör uppmuntra till att Ejflu 
utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden.

(6) Synergier mellan Ejflu och Horisont 
Europa, annan unionspolitik och 
internationella åtaganden bör uppmuntra 
till att Ejflu utnyttjar forsknings- och 
innovationsresultaten optimalt, särskilt 
sådana som härrör från projekt som 
finansieras genom Horisont Europa och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket, i syfte att främja innovationer 
inom jordbruket och på landsbygden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att säkerställa en rättvis 
fördelning av direktstöd mellan 
medlemsstaterna och för att utjämna 
skillnaderna mellan unionens olika 
regioner bör tillförlitliga socioekonomiska 
index och produktionskostnader beaktas. 
I detta sammanhang är det mycket viktigt 
att säkerställa lika konkurrensvillkor för 
alla jordbrukare i unionen, med 
beaktande av små ekonomiers sårbarhet 
och särdrag, samt att genomföra åtgärder 
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för att begränsa prisvolatiliteten.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att unionens klimatmål ska 
kunna uppnås bör minst 25 % av 
utgifterna i EU-budgeten stödja de 
övergripande klimatåtgärdsmålen under 
perioden för den fleråriga budgetramen 
2021–2027 och det årliga målet på 30 % 
så snart som möjligt, men senast 2027. I 
syfte att bemöta Europeiska 
revisionsrättens rekommendationer bör 
obligatoriska klimatåtgärdsmål fastställas 
i programspecifik lagstiftning och kräva 
öronmärkning på förhand i alla program-
och planeringsprocesser snarare än 
redovisning i efterhand. Mekanismer för 
klimatintegrering och klimatsäkring bör 
göras enhetliga genom att man 
reformerar, utvidgar och centraliserar 
systemet med Rio-markörer, för att skilja 
mellan begränsning och anpassning samt 
mellan sektorer, och genom att man gör 
bedömningar enligt principen 
”energieffektivitet först” i samband med 
planeringen av 
infrastrukturinvesteringar, i enlighet med 
förordningen om styrningen av 
energiunionen, liksom tydliga 
uteslutningskriterier. Resultatramarna 
bör baseras på adekvata och detaljerade 
output- och resultatindikatorer som visar 
ambitionsnivån och framställer resultaten 
i förhållande till nationella behov, mål 
och möjligheter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 42
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Mot bakgrund av behovet att 
åtgärda bristen på investeringar i unionen 
och öka tillgången till 
finansieringsinstrument för prioriterade 
grupper, särskilt unga jordbrukare och nya 
aktörer med högre riskprofil, bör 
användning av InvestEU-garantin och en 
kombination av bidrag och 
finansieringsinstrument uppmuntras. 
Eftersom användningen av finansiella 
instrument i medlemsstaterna varierar 
betydligt till följd av skillnader i fråga om 
tillgång till finansiering och banksektorns 
utveckling, förekomsten av riskkapital och 
de offentliga myndigheternas och de 
potentiella bidragsmottagarnas kunskap om 
sådana instrument, bör medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställa 
lämpliga mål, bidragsmottagare och 
förmånliga villkor, och andra möjliga 
regler för stödberättigande.

(42) Mot bakgrund av behovet att 
åtgärda bristen på investeringar i unionen 
och öka tillgången till 
finansieringsinstrument för prioriterade 
grupper, särskilt unga jordbrukare, kvinnor
och nya aktörer med högre riskprofil, bör 
användning av InvestEU-garantin och en 
kombination av bidrag och 
finansieringsinstrument uppmuntras. 
Eftersom användningen av finansiella 
instrument i medlemsstaterna varierar 
betydligt till följd av skillnader i fråga om 
tillgång till finansiering och banksektorns 
utveckling, förekomsten av riskkapital och 
de offentliga myndigheternas och de 
potentiella bidragsmottagarnas kunskap om 
sådana instrument, bör medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken fastställa 
lämpliga mål, bidragsmottagare och 
förmånliga villkor, och andra möjliga 
regler för stödberättigande.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor i unionens 
politik och till uppnåendet av det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
EU-budgeten bidrar till klimatmålen. 
Verksamheter inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken förväntas 
bidra till klimatmål med 40 % av den totala 
GJP-finansieringsramen. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 

(52) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor i unionens 
politik och till uppnåendet av det 
övergripande målet att minst 25 % av 
utgifterna i EU-budgeten bidrar till 
klimatmålen under perioden för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 och det 
årliga målet på 30 % så snart som möjligt, 
men senast 2027. Verksamheter inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken förväntas bidra till 
klimatmål med 45 % av den totala GJP-
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med relevanta utvärderingar och översyner. finansieringsramen. De berörda åtgärderna 
kommer att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55a) Den nya leveransmodellen får inte 
ifrågasätta den inre marknadens integritet 
eller de historiska särdragen i den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som 
måste förbli en verkligt gemensam politik 
som garanterar en europeisk strategi och 
lika villkor.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 79a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79a) Efter 2020 måste den 
gemensamma jordbrukspolitiken stödja 
jordbrukarna mer effektivt så att pris- och 
inkomstvolatiliteten kan hanteras.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 80a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80a) Handelsavtal som ingåtts med 
länder utanför EU och som avser 
jordbrukssektorn bör innehålla 
skyddsmekanismer och skyddsklausuler 
för att säkerställa lika villkor mellan 
jordbrukare i och utanför EU och för att 
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skydda konsumenterna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avdelning II kapitel III, avdelning 
III kapitel II och artiklarna 41 och 43 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [CPR]26 ska gälla för stöd som 
finansieras av Ejflu enligt denna 
förordning.

2. Avdelning II kapitel III, avdelning 
III kapitel II och artiklarna 41 och 43 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [CPR]26 ska gälla för stöd som 
finansieras av Ejflu enligt denna förordning
så att kontinuiteten mellan 
strukturfonderna och de strategiska 
planerna säkerställs.

_________________ _________________

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) […/…] [datum] 
[fullständig titel] (EUT L ).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) […/…] [datum] 
[fullständig titel] (EUT L ).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från EGFJ och Ejflu ska syfta till att 
ytterligare förbättra den hållbara 
utvecklingen av jordbruk, livsmedel och 
landsbygdsområden, och ska bidra till 
uppnåendet av följande allmänna mål:

Den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
även fortsättningsvis vara en gemensam 
unionspolitik och erhålla tillräckliga 
medel så att målen och ambitionerna i en 
reviderad och effektiv jordbrukspolitik ska 
kunna uppnås. Stöd från EGFJ och Ejflu 
ska syfta till att ytterligare förbättra den 
hållbara utvecklingen av jordbruk, 
livsmedel och landsbygdsområden, och ska 
bidra till uppnåendet av följande allmänna 
mål:

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Locka unga jordbrukare och underlätta 
affärsutveckling i landsbygdsområden.

(g) Öka stödet till familjejordbruk, locka
kvinnor och unga jordbrukare och 
underlätta affärsutveckling i 
landsbygdsområden.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, avlägset belägna 
områden, naturligt begränsade områden 
och bergsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social delaktighet och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

(h) Främja sysselsättning, tillväxt, 
social inkludering, jämställdhet, icke-
diskriminering och lokal utveckling i 
landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vid förverkligandet 
av de särskilda målen se till att stödet inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
förenklas och ger resultat.

2. Medlemsstaterna ska vid förverkligandet 
av de särskilda målen se till att stödet inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
förenklas och ger resultat. Kommissionen 
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ska se till att ekonomisk kontroll, 
prestandakontroll och revisioner håller 
samma höga standard med löpande 
förbättringar i samtliga medlemsstater, 
samtidigt som subsidiaritets- och 
flexibilitetsprinciperna respekteras fullt 
ut.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förverkligandet av de mål som anges i 
artiklarna 5 och 6.1 ska utvärderas på 
grundval av gemensamma indikatorer för 
output, resultat och effekt. De 
gemensamma indikatorerna inbegriper

Förverkligandet av de mål som anges i 
artiklarna 5 och 6.1 ska utvärderas genom 
en resultatinriktad strategi på grundval av 
gemensamma indikatorer för output, 
resultat och effekt. De gemensamma 
indikatorerna inbegriper

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat som beslutar att 
bevilja grundläggande inkomststöd grundat 
på stödrätter ska förvalta en nationell 
reserv.

1. Varje medlemsstat som beslutar att 
bevilja grundläggande inkomststöd grundat 
på stödrätter ska förvalta en nationell 
reserv i enlighet med den nationella 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Unionens totala stöd för 
interventionstyper för EGFJ enligt denna 
förordning för perioden 1 januari 2021–
31 december 2027 ska uppgå till 286,543 
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miljarder euro i 2018 års priser (322,948 
miljarder euro i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 avspeglar 
kompromissändringsförslaget den fleråriga budgetramens senaste uppdelning per program 
som föredragandena för den fleråriga budgetramen har föreslagit och som antogs vid 
omröstningen om interimsbetänkandet om förslaget till rådets förordning om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Unionens totala stöd för 
interventionstyper för Ejflu enligt denna 
förordning för perioden 1 januari 2021–
31 december 2027 ska uppgå till 96,712 
miljarder euro i 2018 års priser (108,999 
miljarder euro i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 avspeglar 
kompromissändringsförslaget den fleråriga budgetramens senaste uppdelning per program 
som föredragandena för den fleråriga budgetramen har föreslagit och som antogs vid 
omröstningen om interimsbetänkandet om förslaget till rådets förordning om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse.

.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens totala stöd för 
interventionstyper för 

utgår
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landsbygdsutveckling enligt denna 
förordning för perioden 1 januari 2021–
31 december 202738 ska uppgå till 
78 811 miljoner euro i i löpande priser i 
enlighet med den fleråriga budgetramen 
för åren 2021–2027.

__________________

Förslag till rådets förordning om den 
fleråriga budgetramen 2021–2027, 
Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén, COM(2018)322 final.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 0,25 % av de resurser som avses i 
punkt 1 ska anslås till finansiering av 
tekniskt bistånd på kommissionens initiativ 
som avses i artikel 7 i förordning (EU) 
[HzR], inklusive det europeiska nätverket 
för gemensam jordbrukspolitik som avses i 
artikel 113.2 i denna förordning och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artikel 114 i denna 
förordning. Dessa aktiviteter kan gälla 
tidigare och senare perioder för strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

2. 0,25 % av de resurser som avses i 
artikel 79.3 ska anslås till finansiering av 
tekniskt bistånd på kommissionens initiativ 
som avses i artikel 7 i förordning (EU) 
[HzR], inklusive det europeiska nätverket 
för gemensam jordbrukspolitik som avses i 
artikel 113.2 i denna förordning och det 
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artikel 114 i denna 
förordning. Dessa aktiviteter kan gälla 
tidigare och senare perioder för strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 91 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av den swot-analys som avses 
i artikel 103.2 och en behovsbedömning 
som avses i artikel 96 ska medlemsstaterna 

På grundval av den analys av starka och 
svaga sidor samt möjligheter och hot 
(swot-analys) som avses i artikel 103.2 och 
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i de strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken inrätta en 
interventionsstrategi som avses i artikel 97 
där kvantitativa mål och delmål ska 
fastställas för att uppnå de särskilda mål 
som anges i artikel 6. Målen ska definieras 
med hjälp av gemensamma 
resultatindikatorer i bilaga I.

en behovsbedömning som avses i artikel 96 
ska medlemsstaterna i de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inrätta en 
interventionsstrategi som avses i artikel 97 
där kvantitativa mål och delmål ska 
fastställas för att uppnå de särskilda mål 
som anges i artikel 6. Målen ska definieras 
med hjälp av gemensamma 
resultatindikatorer i bilaga I.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen genomföra en 
halvtidsöversyn för att granska effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU av EGFJ och Ejflu 
före slutet av det tredje året efter att 
genomförandet av de strategiska planerna 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
inleddes med hänsyn till de indikationer 
som anges i bilaga I. Kommissionen får 
använda all relevant information som redan 
finns tillgänglig i enlighet med artikel 
[128] i [New Financial Regulation].

2. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsöversyn för att granska effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde för EU av EGFJ och Ejflu 
samt medlemsstaternas utnyttjande av 
överföringar mellan direktstöd och Ejflu-
anslag i enlighet med artikel 90 i denna 
förordning, före slutet av det tredje året 
efter att genomförandet av de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inleddes med hänsyn till 
de indikationer som anges i bilaga I. 
Kommissionen får använda all relevant 
information som redan finns tillgänglig i 
enlighet med artikel [128] i [New Financial 
Regulation].

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genomföra en 
efterhandsutvärdering för att granska 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
samstämmighet och EU-mervärde för 
EGFJ och Ejflu.

3. Kommissionen ska genomföra en 
efterhandsutvärdering för att granska 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
samstämmighet och EU-mervärde för 
EGFJ och Ejflu samt medlemsstaternas 
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utnyttjande av överföringar mellan 
direktstöd och Ejflu-anslag i enlighet med 
artikel 90 i denna förordning.
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