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KORTFATTAD MOTIVERING

Budgetkontrollutskottet välkomnar att kommissionen har som mål att gå över från en 
genomförandemodell som baseras på efterlevnad till en prestationsbaserad 
genomförandemodell för den gemensamma jordbrukspolitiken. Såsom Europeiska 
revisionsrätten påpekar i sitt yttrande nr 7/2018 innehåller förslaget emellertid inte de 
nödvändiga grundförutsättningarna för ett ändamålsenligt resultatsystem. ”Avsaknaden av 
tydliga, specifika och kvantifierade EU-mål skapar osäkerhet kring hur kommissionen ska 
bedöma medlemsstaternas strategiska planer. Det innebär även att uppnåendet av EU:s mål 
inte kan mätas.” (Europeiska revisionsrättens yttrande nr 7/2018, punkt 8). 

Det är också beklagligt att den föreslagna ramen ger relativt svaga incitament för prestation. 
Resultaten kan hamna långt under målen utan att detta har någon större inverkan på EU:s 
finansiering. God prestation leder i bästa fall till en marginell ”prestationsbaserad” bonus.

Enligt revisionsrätten skulle följande behöva införas: 

– Tydliga, specifika och kvantifierade EU-mål, för vilka framsteg kan mätas. 
– Åtgärder som är tydligt kopplade till målen. 
– En uppsättning fullt utvecklade output-, resultat- och effektindikatorer. 
– Krav på att medlemsstaterna sammanställer tillförlitlig och jämförbar statistik om 

disponibel jordbruksinkomst. 
– Transparenta kriterier för att bedöma innehållet i och kvaliteten på de strategiska 

planerna. 
– Prestationsbaserade utbetalningar till medlemsstaterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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, 

(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, 
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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.

samtidigt som den administrativa bördan 
minskas avsevärt, särskilt för de slutliga 
bidragsmottagarna. 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, 
samtidigt som man säkerställer att den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
enhetlighet inte undergrävs, och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 

(5) För att bevara de väsentliga 
unionsomfattande element som säkerställer 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna, 
dock utan att begränsa medlemsstaterna i 
deras strävan att uppnå unionens mål, bör 
en definition av ”jordbruksareal” 
fastställas. De relaterade definitionerna av 
”åkermark”, ”permanenta grödor” och 
”permanent gräsmark” bör anges i 
allmänna ordalag så att medlemsstaterna 
får möjlighet att ytterligare specificera 
definitionerna i enlighet med lokala villkor. 
Ramdefinitionen av ”åkermark” bör 
fastställas på ett sätt som gör det möjligt 
för medlemsstaterna att täcka olika 
produktionsformer, inbegripet system för 
trädjordbruk och odlingsbara områden med 
buskar och träd, och som omfattar mark i 
träda för att säkerställa interventionernas 
frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av 
”permanenta grödor” bör omfatta både 
areal som faktiskt används för produktion 
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och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete eller som kan producera 
foder, oavsett om de används för faktisk 
produktion eller inte.

och sådan som inte används, samt 
plantskolor och skottskog med kort 
omloppstid, enligt medlemsstaternas egna 
definitioner. Ramdefinitionen av 
”permanent gräsmark” bör ge 
medlemsstaterna möjlighet att ange 
ytterligare kriterier och ta med andra arter 
än gräs eller annat örtartat foder som kan 
användas för bete, fungera som 
insamlingsområde för pollinatörer eller 
som kan producera foder, oavsett om de 
används för faktisk produktion eller inte.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till riktiga 
jordbrukare. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga 
jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas. På grundval av denna 
ramdefinition bör medlemsstaterna i sina 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken definiera vilka 
jordbrukare som inte ska anses vara 
riktiga jordbrukare, på grundval av villkor 
som inkomstprövning, arbetskraftsinsats 
på gården, företagets målsättningar och 
förekomst i register. Detta bör inte heller 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

(9) I syfte att ytterligare förbättra den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
prestation bör inkomststöd riktas till 
jordbrukare som bedriver 
jordbruksverksamhet på de 
jordbruksarealer som tillhör deras 
jordbruksföretag. För att säkerställa en 
gemensam strategi på EU-nivå för sådant 
riktat stöd, bör en ramdefinition av 
”jordbrukare” med de väsentliga dragen 
fastställas jämte en tydlig definition av 
”jordbrukare” i syfte att fastställa 
berättigande till stöd. På grundval av 
denna ramdefinition bör medlemsstaterna i 
sina strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken definiera 
vilka jordbrukare som är berättigade till 
stöd. Eftersom den politiska inriktningen 
på området landsbygdsutveckling har 
uppmuntrat jordbrukarna att diversifiera 
sin verksamhet till att omfatta annat 
förutom själva gården, bör detta inte 
utesluta stöd till jordbrukare med flera 
sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men 
som också är engagerade i annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
utanför jordbruksföretaget, eftersom deras 
diversifierade verksamheter ofta förbättrar 
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den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområdena.

Motivering

Definitionen av jordbrukare bör fastställas på EU-nivå i syfte att fastställa rätten till 
utbetalning av stöd för att säkerställa likvärdiga förutsättningar. Användningen av termen 
”jordbrukare” bör inte inskränkas med termer som ifrågasätter deras legitimitet. Strykningen 
av ordet ”riktig” ska gälla i hela texten.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte bör en ramdefinition av 
”unga jordbrukare” med de väsentliga 
dragen fastställas på unionsnivå.

(10) I syfte att säkerställa 
samstämmighet mellan direktstöd och 
landsbygdsutvecklingsinterventioner när 
det gäller målet att bidra till 
generationsskifte, vilket är av avgörande 
betydelse, bör en ramdefinition av ”unga 
jordbrukare” med de väsentliga allmänna 
dragen fastställas på unionsnivå, en 
definition som inte bör vara restriktiv för 
att främja nya aktörer inom jordbruket 
och som bör avspegla de verkliga 
villkoren på plats i medlemsstaterna.

Motivering

Tidigare stödsystem på detta område var för restriktiva och ledde till att unga jordbrukare 
uteslöts från stöd.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, skogsbruk 

(12) En intelligent, modern och mer 
hållbar gemensam jordbrukspolitik måste 
omfatta forskning och innovation, i syfte 
att se till att unionens jordbruk, 
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och livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

trädjordbruk, skogsbruk och 
livsmedelssystem behåller sin 
multifunktionalitet, investera i teknisk 
utveckling och digitalisering, samt 
förbättra tillgången till objektiv, 
tillförlitlig, relevant och färsk kunskap.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 
även fortsättningsvis att ha en viktig roll i 
att garantera ett rimligt inkomststöd till 
jordbrukare. Även investeringar i 
omstrukturering av jordbruket, 
modernisering, diversifiering, innovation 
och införande av ny teknik är nödvändiga 
för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden.

(14) I syfte att främja en smart och 
robust jordbrukssektor kommer direktstöd 
som är trovärdiga, rimliga och rättvisa 
även fortsättningsvis att ha en viktig roll i 
att garantera inkomststöd till jordbrukare. 
Även investeringar i omstrukturering av 
jordbruket, stärkande av jordbrukarnas 
ställning i livsmedelskedjan, 
modernisering, diversifiering, innovation 
och införande av ny teknik är nödvändiga 
för att förbättra jordbrukarnas ersättning på 
marknaden.

Motivering

Stöden inom jordbrukspolitiken måste vara rimliga och rättvisa för att säkerställa ett fortsatt 
stöd från allmänheten.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Unionslagstiftningen bör föreskriva 
att medlemsstaterna i sina strategiska 
planer fastställer krav i fråga om minsta 
areal för frikopplat stöd. Sådana krav bör 
kopplas till behovet att undvika alltför 
stora administrativa bördor till följd av 
förvaltningen av många betalningar av små 

(26) Unionslagstiftningen bör föreskriva 
att medlemsstaterna i sina strategiska 
planer fastställer krav i fråga om minsta 
areal för frikopplat stöd. Sådana krav bör 
kopplas till behovet att undvika alltför 
stora administrativa bördor till följd av 
förvaltningen av många betalningar av små 
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belopp, och att se till att stödet på ett 
ändamålsenligt sätt bidrar till de mål för 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
det frikopplade direktstödet bidrar till. I 
syfte att garantera en miniminivå av 
inkomststöd inom jordbruket för alla 
riktiga jordbrukare, samt att efterleva 
fördragets mål att tillförsäkra 
jordbruksbefolkningen en skälig 
levnadsstandard för jordbruksbefolkningen, 
bör ett årligt arealbaserat frikopplat stöd 
inrättas som interventionstypen 
”grundläggande inkomststöd för 
hållbarhet”. För att bättre rikta detta stöd 
kan stödbeloppen differentieras efter 
grupper av territorier, utgående från 
socioekonomiska och/eller 
odlingsförhållanden. I syfte att undvika 
störande effekter på jordbrukarnas 
inkomster kan medlemsstaterna välja att 
införa grundläggande inkomststöd för 
hållbarhet på grundval av stödrätt. I sådana 
fall bör stödrätternas värde före ytterligare 
konvergens stå i proportion till deras värde 
så som det fastställts inom ramen för 
grundstödordningar enligt förordning (EU) 
nr 1307/2013, med beaktande även av stöd 
för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön. 
Medlemsstaterna bör också uppnå 
ytterligare konvergens i syfte att fortsätta 
att gradvis fjärma sig från historiska 
värden.

belopp, och att se till att stödet på ett 
ändamålsenligt sätt bidrar till de mål för 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
det frikopplade direktstödet bidrar till. I 
syfte att garantera en miniminivå av 
inkomststöd inom jordbruket för alla 
riktiga jordbrukare, samt att efterleva 
fördragets mål att tillförsäkra 
jordbruksbefolkningen en skälig 
levnadsstandard för jordbruksbefolkningen, 
bör ett årligt arealbaserat frikopplat stöd 
inrättas som interventionstypen 
”grundläggande inkomststöd för 
hållbarhet”. För att bättre rikta detta stöd 
kan stödbeloppen differentieras efter 
grupper av territorier, utgående från 
socioekonomiska och/eller 
odlingsförhållanden. I syfte att undvika 
störande effekter på jordbrukarnas 
inkomster kan medlemsstaterna välja att 
införa grundläggande inkomststöd för 
hållbarhet på grundval av stödrätt. I sådana 
fall bör stödrätternas värde före ytterligare 
konvergens stå i proportion till deras värde 
så som det fastställts inom ramen för 
grundstödordningar enligt förordning (EU) 
nr 1307/2013, med beaktande även av stöd 
för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön. 
Medlemsstaterna bör också uppnå 
ytterligare konvergens i syfte att gradvis 
röra sig mot full konvergens senast 2026.

Motivering

För att säkerställa likabehandling av jordbrukare enligt Europeiska stadgan för 
grundläggande mänskliga rättigheter är det inte längre motiverat att betala jordbrukare för 
jordbruksverksamhet på grundval av referensåren 2000–2002.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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 och nya 
aktörer med högre riskprofil, bör 
användning av InvestEU-garantin och en 
kombination av bidrag och 
finansieringsinstrument göras tillgänglig, 
samtidigt som principerna för aktsam 
utlåning respekteras och ohållbara lån 
motverkas. 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 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Jordbruksverksamhet ska definieras 
så att det omfattar både produktionen av de 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, inbegripet bomull 
och skottskog med kort omloppstid, och 
underhåll av jordbruksareal i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver sedvanliga jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner.

(a) Jordbruksverksamhet ska definieras 
så att det, utöver produktionen av 
kollektiva nyttigheter och 
ekosystemtjänster från jordbruksområdet, 
omfattar både produktionen av de 
jordbruksvaror som förtecknas i bilaga I 
till fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inbegripet bomull och 
skottskog med kort omloppstid, och 
underhåll av jordbruksareal i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver sedvanliga jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner.
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Motivering

Jordbrukets produktion är mycket mer omfattande än bara produktion av råvaror.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Jordbruksareal ska definieras så att 
det omfattar åkermark, permanenta grödor 
och permanent gräsmark. Termerna 
åkermark, permanenta grödor och 
permanent gräsmark ska specificeras 
närmare av medlemsstaterna inom följande 
ram:

(b) Jordbruksareal ska definieras så att 
det omfattar åkermark, permanenta grödor, 
permanent gräsmark och 
trädjordbrukssystem. Termerna åkermark, 
permanenta grödor, permanent gräsmark 
och trädjordbrukssystem ska specificeras 
närmare av medlemsstaterna inom följande 
ram:

Motivering

Trädjordbruk bör integreras i jordbrukspolitiken och jämställas med annan markanvändning.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark och permanent betesmark, och 
som odlas i fem år eller mer och ger 
upprepade skördar, inbegripet plantskolor, 
samt skottskog med kort omloppstid.

ii) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark och permanent betesmark, och 
som odlas i fem år eller mer och ger 
upprepade skördar, inbegripet 
trädjordbrukssystem, plantskolor och 
skottskog med kort omloppstid.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som inte har 
ingått i växelbruket på jordbruksföretaget 
under fem år eller mer, och som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd). Andra arter, såsom buskar 
och/eller träd som kan betas eller ger 
djurfoder, får ingå.

iii) permanent gräsmark och permanent 
betesmark (nedan gemensamt kallade 
permanent gräsmark): mark som inte har 
ingått i växelbruket på jordbruksföretaget 
under fem år eller mer, och som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd). Ramdefinitionen av ”permanent 
gräsmark” bör ge medlemsstaterna 
möjlighet att ange ytterligare kriterier och 
inkludera andra arter än gräs eller annat 
örtartat foder som kan användas för bete 
eller som kan producera foder eller utgöra 
insamlingsområde för pollinatörer, 
oavsett om dessa arter används för faktisk 
produktion eller inte.

Motivering

Definitionen av permanent betesmark måste vara lämplig för att ta hänsyn till olika 
situationer och olika användningsområden för foderområden i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) trädjordbrukssystem: 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med jordbruk på samma 
mark.

Motivering

Trädjordbruk bör integreras i jordbrukspolitiken och jämställas med annan markanvändning.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att ändra 
bilaga I i syfte att anpassa de gemensamma 
indikatorerna för output, resultat och effekt 
för att beakta erfarenheterna av deras 
tillämpning eller för att vid behov lägga till 
nya indikatorer.

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att ändra 
bilaga I i syfte att anpassa de gemensamma 
indikatorerna för output, resultat och effekt 
för att beakta erfarenheterna av deras 
tillämpning och kommentarerna i 
Europeiska revisionsrättens yttrande 
nr 7/2018, bilaga I, eller för att vid behov 
lägga till nya indikatorer.

Motivering

Som revisionsrätten har påpekat innehåller kommissionens förslag inte de nödvändiga 
grundförutsättningarna för ett ändamålsenligt resultatsystem, och i synnerhet ingen 
sammanhängande uppsättning output-, resultat- och effektindikatorer.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) användning av bästa praxis för 
trädjordbruk på både jordbruks- och 
skogsmark.

Motivering

Trädjordbruksmetoder har många fördelar för miljön och ökar jordbruksföretagens 
motståndskraft.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Med minst 25 % för delen mellan 
60 000 euro och 75 000 euro.

utgår



AD\1175355SV.docx 13/30 PE631.922v02-00

SV

Motivering

Nedtrappning/införande av tak för direktstöd leder till märkliga incitament som inte stöder 
den strukturella utvecklingen av jordbruk. Nedtrappningen av direktstöd på mer än 60 000 
euro skulle inte bara påverka exceptionellt stora enheter, utan även medelstora enheter som 
även hoppas på att investera och växa. Om de föreslagna taken i artikel 15 genomfördes 
skulle detta också kunna skapa ett incitament till att dela upp jordbruksföretag på ett sätt som 
inte kan anses vara lämpligt. Att beräkna löner och relaterade avgifter skulle leda till en 
administrativ börda för både jordbrukaren och medlemsstaten. Det behövs en förenkling.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Med minst 50 % för delen mellan 
75 000 euro och 90 000 euro.

utgår

Motivering

Nedtrappning/införande av tak för direktstöd leder till märkliga incitament som inte stöder 
den strukturella utvecklingen av jordbruk. Nedtrappningen av direktstöd på mer än 60 000 
euro skulle inte bara påverka exceptionellt stora enheter, utan även medelstora enheter som 
även hoppas på att investera och växa. Om de föreslagna taken i artikel 15 genomfördes 
skulle detta också kunna skapa ett incitament till att dela upp jordbruksföretag på ett sätt som 
inte kan anses vara lämpligt. Att beräkna löner och relaterade avgifter skulle leda till en 
administrativ börda för både jordbrukaren och medlemsstaten. Det behövs en förenkling.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Med minst 75 % för delen mellan 
90 000 euro och 100 000 euro.

utgår

Motivering

Nedtrappning/införande av tak för direktstöd leder till märkliga incitament som inte stöder 
den strukturella utvecklingen av jordbruk. Nedtrappningen av direktstöd på mer än 60 000 
euro skulle inte bara påverka exceptionellt stora enheter, utan även medelstora enheter som 
även hoppas på att investera och växa. Om de föreslagna taken i artikel 15 genomfördes 
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skulle detta också kunna skapa ett incitament till att dela upp jordbruksföretag på ett sätt som 
inte kan anses vara lämpligt. Att beräkna löner och relaterade avgifter skulle leda till en 
administrativ börda för både jordbrukaren och medlemsstaten. Det behövs en förenkling.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Med 100 % för delen som 
överstiger 100 000 euro.

utgår

Motivering

Nedtrappning/införande av tak för direktstöd leder till märkliga incitament som inte stöder 
den strukturella utvecklingen av jordbruk. Nedtrappningen av direktstöd på mer än 60 000 
euro skulle inte bara påverka exceptionellt stora enheter, utan även medelstora enheter som 
även hoppas på att investera och växa. Om de föreslagna taken i artikel 15 genomfördes 
skulle detta också kunna skapa ett incitament till att dela upp jordbruksföretag på ett sätt som 
inte kan anses vara lämpligt. Att beräkna löner och relaterade avgifter skulle leda till en 
administrativ börda för både jordbrukaren och medlemsstaten. Det behövs en förenkling.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan medlemsstaterna tillämpar 
punkt 1 ska de, från det direktstöd som 
ska beviljas jordbrukaren enligt detta 
kapitel under ett visst kalenderår, dra av

utgår

(a) de löner som har koppling till 
jordbruksverksamhet och som redovisats 
av jordbrukaren, inbegripet skatter och 
sociala avgifter relaterade till anställning, 
och
(b) den motsvarande kostnad för 
avlönat och oavlönat arbete som har 
koppling till jordbruksverksamhet som 
har utförts av personer som arbetar på det 
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berörda jordbruksföretaget och som inte 
erhåller lön, eller som erhåller en lön som 
är lägre än det belopp som vanligtvis 
betalas ut för de utförda tjänsterna, men 
som ersätts genom det ekonomiska 
resultatet från jordbruksverksamheten.
För att beräkna de belopp som avses i 
leden a och b ska medlemsstaterna 
använda de genomsnittliga standardlöner 
som har koppling till 
jordbruksverksamhet på nationell eller 
regional nivå multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren.

Motivering

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om införande av tak och omfördelning av 
direktstöd, men befarar att möjligheten att göra avdrag för lönekostnader – inbegripet 
kostnader för oavlönat arbete – från det direktstödsbelopp som det övervägs att införa tak för 
skulle minska åtgärdens effekt.

Att kvitta löner innan det sätts tak är inte motiverat eftersom det nuvarande stödet är kopplat 
till historisk verksamhet som inte har någon koppling till nuvarande jordbruksverksamhet.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det beräknade resultatet av minskningen 
av stöden ska användas till att bidra till 
finansieringen av det kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet 
och därefter av de övriga interventioner 
som hör till frikopplat direktstöd.

Det beräknade resultatet av minskningen 
av stöden ska användas till att bidra till 
finansieringen av det kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet.

Motivering

Produkten av taken från den första pelaren bör ligga kvar inom första pelaren för att 
användas som omfördelningsstöd.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska 
sammanställa tillförlitlig och jämförbar 
statistik om disponibel jordbruksinkomst 
och beakta inkomstkällor utanför 
jordbruket.

Motivering

Som revisionsrätten har påpekat är de uppgifter om jordbrukares inkomster som 
offentliggjorts inte tillräckliga för att ”[styrka] påståendet att jordbrukshushållen 
sammantaget behöver betydande stöd för att uppnå en skälig levnadsstandard”.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får tillhandahålla 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare i enlighet med de villkor som 
anges i denna artikel och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare och nya aktörer i enlighet med 
de villkor som anges i denna artikel och 
som specificeras närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som en del av skyldigheterna att 
bidra till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen i landsbygdsområden 
som anges i artikel 6.1 g och att avsätta 
minst 2 % av sina tilldelade direktstöd för 

2. Som en del av skyldigheterna att 
bidra till det särskilda mål att locka unga 
jordbrukare och underlätta 
affärsutvecklingen i landsbygdsområden 
som anges i artikel 6.1 g och att avsätta 
minst 2 % av sina tilldelade direktstöd för 
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detta mål i enlighet med artikel 86.4 får 
medlemsstaterna tillhandahålla ett 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare som nyligen har startat 
affärsverksamhet för första gången och 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
det grundläggande inkomststöd som avses i 
artikel 17.

detta mål i enlighet med artikel 86.4 ska 
medlemsstaterna tillhandahålla ett 
kompletterande inkomststöd för unga 
jordbrukare som nyligen har startat 
affärsverksamhet för första gången och 
som är berättigade till stöd inom ramen för 
det grundläggande inkomststöd som avses i 
artikel 17.

Motivering

Som revisionsrätten har påpekat har en medlemsstat inte möjlighet att dra slutsatsen att det 
inte behövs ytterligare insatser för att främja generationsskifte.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stöd som tillhandahålls utöver det 
grundläggande inkomststöd som anges i 
underavsnitt 2 i detta avsnitt, eller

(a) stöd som tillhandahålls utöver det 
grundläggande inkomststöd som anges i 
underavsnitt 2 i detta avsnitt,

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Integrerad produktion. (d) Trädjordbruk och integrerade 
produktionssystem.

Motivering

Trädjordbruk har många fördelar i integrerade produktionssystem.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
och lagring av produkter inom sektorn för 
frukt och grönsaker.

(k) Åtgärder för att öka hållbarheten 
och effektiviteten när det gäller transporter 
genom att förespråka korta 
leveranskedjor samt när det gäller lagring 
av produkter inom sektorn för frukt och 
grönsaker.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för att förbättra områden 
där pollinatörer kan samla pollen och 
nektar.

Motivering

Pollinatörer är absolut nödvändiga för jordbruket men är för närvarande hotade.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) definitionen av en bikupa och 
metoder för beräkning av antalet bikupor,

(b) definitionen av en bikupa och 
metoder för beräkning av antalet bikupor 
som anses motsvara en djurenhet,

Motivering

Åtgärder måste införas för att stödja och kvantifiera biodling.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; miljövänliga 
odlingsmetoder, produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är 
motståndskraftiga mot skadegörare; 
miljövänlig användning och hantering av 
biprodukter och avfall samt hållbart 
nyttjande av naturresurser för att särskilt 
skydda vatten, mark och andra 
naturresurser; dessa mål rör de särskilda 
mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d) Främja, utveckla och genomföra 
produktionsmetoder som tar hänsyn till 
miljön och djurskyddsnormer; miljövänliga 
odlingsmetoder, såsom att odla klöver och 
andra kvävefixerande grödor, 
produktionsmetoder och 
produktionstekniker som är 
motståndskraftiga mot skadegörare; 
miljövänlig användning och hantering av 
biprodukter och avfall med respekt för 
närhetsprincipen samt hållbart nyttjande 
av naturresurser för att särskilt skydda 
vatten, mark och andra naturresurser; dessa 
mål rör de särskilda mål som anges i artikel 
6.1 e och f.

Motivering

Kvävefixerande grödor har många fördelar, såsom minskad användning av konstkväve och 
förbättrad jordstruktur.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 59 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Krisförebyggande och 
krishantering som syftar till att undvika 
samt hantera kriser på marknaderna inom 
en eller flera av de sektorer som avses i 
artikel 39 f; dessa mål rör de särskilda mål 
som anges i artikel 6.1 a, b och c.

(h) Proaktiva strategier för reducering 
och förebyggande av risker tillsammans 
med riskhantering som syftar till att 
undvika samt hantera kriser på 
marknaderna inom en eller flera av de 
sektorer som avses i artikel 39 f; dessa mål 
rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 
a, b och c.

Motivering

Reducering och förebyggande av risker kan vara mindre kostsamt för jordbrukaren och bör 
jämställas med riskhantering.

Ändringsförslag 32
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Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) markvård, inbegripet åtgärder för 
att öka markens kolinnehåll,

i) markvård och återuppbyggnad av 
jordens bördighet och struktur, inbegripet 
åtgärder för att öka markens kolinnehåll 
och förmåga att binda koldioxid,

Motivering

En god jordstruktur gör marken bördigare, vilket minskar behovet av konstgödsel.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 64 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Miljöåtaganden, klimatåtaganden 
och andra förvaltningsåtaganden.

(a) Uppmuntrande av miljömässig 
hållbarhet, åtgärder för begränsning av 
och anpassning till klimatförändringarna, 
inklusive lämpligt skydd av våtmarker och 
organiska jordar tillsammans med andra 
förvaltningsåtaganden som gynnar miljön.

Motivering

Det är viktigt att miljöskyddet uppmuntras och att åtgärder för att uppnå detta får tillräckligt 
stöd.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Områdesspecifika nackdelar på 
grund av vissa obligatoriska krav.

(c) Områdesspecifika nackdelar på 
grund av vissa obligatoriska krav, 
inklusive genomförandet av direktiven 
92/43/EEG och 2009/147/EG.
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Motivering

Det är viktigt att inse att det är betungande åtaganden att följa fågeldirektivet och 
habitatdirektivet.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Riskhanteringsverktyg. (f) Riskreducering, riskförebyggande 
och riskhanteringsverktyg.

Motivering

Reducering och förebyggande av risker kan vara mindre kostsamt för jordbrukaren och bör 
jämställas med riskhantering.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för miljöåtaganden, klimatåtaganden och 
andra förvaltningsåtaganden i enlighet med 
de villkor som anges i denna artikel och 
som specificeras närmare i deras 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för att uppmuntra miljömässigt hållbara 
metoder, åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna och 
andra förvaltningsåtaganden som är 
gynnsamma för miljön, i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Motivering

Det är nödvändigt att uppmuntra metoder som har kostnadsmässiga konsekvenser för 
jordbrukaren när de tillämpas.

Ändringsförslag 37
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Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska kompensera 
stödmottagarna för de kostnader och 
inkomstbortfall som de gjorda åtagandena 
har gett upphov till. Vid behov får de även 
täcka transaktionskostnader. I 
vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna bevilja stöd som ett 
schablonbelopp eller ett engångsstöd per 
enhet. Stöden ska beviljas årligen.

6. Medlemsstaterna ska kompensera 
stödmottagarna för de kostnader och 
inkomstbortfall som de gjorda åtagandena 
har gett upphov till. Vid behov får de även 
täcka transaktionskostnader. I 
vederbörligen motiverade fall får 
medlemsstaterna bevilja 
förskottsbetalningar för att stimulera 
spridningen av innovativa åtgärder, och 
stöd får beviljas som ett schablonbelopp 
eller ett engångsstöd per enhet. Stöden ska 
beviljas årligen.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om stöd enligt denna 
interventionstyp beviljas för åtaganden om 
miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
åtaganden om att ställa om till eller 
bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt 
definitionen i rådets förordning (EG) nr 
834/2007 samt tjänster för miljö- och 
klimatvänligt skogsbruk, ska 
medlemsstaterna fastställa ett stöd per 
hektar.

9. Om stöd enligt denna 
interventionstyp beviljas för åtaganden om 
miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
åtaganden om att ställa om till eller 
bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt 
definitionen i rådets förordning (EG) nr 
834/2007, inrättande och regenerering av 
system för trädjordbruk samt tjänster för 
miljö- och klimatvänligt skogsbruk, ska 
medlemsstaterna fastställa ett stöd per 
hektar.

Motivering

JRC och andra studier har visat hur värdefullt trädjordbruket är när det gäller att mildra 
effekterna av klimatförändringarna. Dess betydelse anges i skälen 5, 38, 39, 41. Trots det 
nämns inte ”trädjordbruk” uttryckligen i någon av artiklarna. Formuleringen här har tagits 
direkt från skäl 39.

Ändringsförslag 39



AD\1175355SV.docx 23/30 PE631.922v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp i syfte 
att kompensera stödmottagare för alla eller 
delar av de merkostnader och det 
inkomstbortfall som uppkommer i 
samband med de naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningarna inom 
det berörda området.

3. Om medlemsstaterna i sina 
strategiska planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken konstaterar olika 
begränsningsnivåer, kan de besluta att 
differentiera det stödbelopp per hektar 
som beviljas stödmottagarna. 
Ersättningen ska stå i proportion till hur 
allvarliga de konstaterade 
begränsningarna är. Medlemsstaterna får 
endast bevilja stöd enligt denna 
interventionstyp i syfte att kompensera 
stödmottagare för alla eller delar av de 
merkostnader och det inkomstbortfall som 
uppkommer i samband med de naturliga 
eller andra områdesspecifika 
begränsningarna inom det berörda området. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
relevanta beräkningarna är tillräckliga, 
korrekta och fastställda i förväg på 
grundval av en rättvis, rimlig och 
kontrollerbar beräkningsmetod. 

Motivering

Olika stödnivåer eller stödintervall bör återspegla omfattningen av den nackdel eller 
begränsning som konstaterats. Metoden för att beräkna detta bör vara klar och tydlig.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 3 ska 
beräknas med beaktande av naturliga eller 
andra områdesspecifika begränsningar, i 
jämförelse med de områden som inte 
påverkas av naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar.

4. De merkostnader och det 
inkomstbortfall som avses i punkt 3 ska 
beräknas med beaktande av naturliga eller 
andra områdesspecifika begränsningar, i 
jämförelse med de områden som inte 
påverkas av naturliga eller andra 
områdesspecifika begränsningar. Den 
beräkningsmetod som används ska vara 
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transparent, adekvat och kontrollerbar.

Motivering

Beräkningar av stödnivåer bör vara tydliga, transparenta och kontrollerbara.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringar i beskogning och 
icke-produktiva investeringar som är 
kopplade till de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 
6.1 d, e och f.

(a) Inrättande av trädjordbrukssystem, 
beskogning och icke-produktiva 
investeringar som är kopplade till de 
särskilda miljö- och klimatrelaterade mål 
som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Motivering

Trädjordbrukssystem har många fördelar för miljön och ökar gårdars motståndskraft. 
Upprättande och underhåll av trädjordbruksområden är inte beskogning eftersom marken i 
vanliga fall förblir jordbruksmark i administrations- och kontrollsystemet och systemet för 
identifiering av jordbruksskiften. Kostnader för individuellt skydd av träd mot djur kan vara 
höga, och införandet av ”trädjordbruk” i den här artikeln möjliggör att 100 % av 
kostnaderna är berättigade till stöd.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
för riskhanteringsverktyg enligt de villkor 
som anges i detta avsnitt och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna ska bevilja stöd 
för riskhanteringsverktyg enligt de villkor 
som anges i detta avsnitt och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom bör 
riskreduceringsstrategier stödjas och 
uppmuntras som ökar jordbrukets 
motståndskraft och minskar exponeringen 
för inkomstinstabilitet.
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Motivering

Riskreducering och förebyggande av krissituationer som uppstår bör uppmuntras och 
jämställas med riskhantering.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ekonomiska bidrag till åtgärder 
som ökar jordbrukets motståndskraft, 
inbegripet men inte begränsat till, 
strategier för diversifiering av grödor och 
system för trädjordbruk.

Motivering

Trädjordbrukssystem och strategier för diversifiering av grödor kan öka jordbrukets 
motståndskraft.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för kunskapsutbyte och information inom 
jordbruk, skogsbruk och 
landsbygdsföretagande i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för kunskapsutbyte och information inom 
jordbruk, trädjordbruk, skogsbruk och 
landsbygdsföretagande i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel och som 
specificeras närmare i deras strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa urvalskriterierna för 
investeringsinterventioner med tydliga 
miljösyften eller som genomförs i samband 
med återställande verksamhet.

Medlemsstaterna ska dessutom tillämpa 
urvalskriterierna för 
investeringsinterventioner med tydliga 
miljösyften eller som genomförs i samband 
med återställande verksamhet.

Motivering

Miljöurvalskriterierna måste alltid tillämpas för att säkerställa lika villkor.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Insatser ska inte väljas ut för stöd 
om de har byggts färdigt eller genomförts 
fullt ut innan ansökan om stöd inom den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken lämnades in till den 
förvaltande myndigheten, oavsett om alla 
relaterade utbetalningar har gjorts.

5. Insatser ska inte väljas ut för stöd 
om de har inletts innan ansökan om stöd 
inom den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken lämnades 
in till den förvaltande myndigheten, oavsett 
om alla relaterade utbetalningar har gjorts.

Motivering

I motsats till nuvarande period tillåter förslaget finansiering av projekt som har inletts före 
datumet för ansökan. Detta skulle öka risken för dödviktseffekter.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 40 % för utgifterna för 
grundläggande inkomststöd för hållbarhet 
och kompletterande inkomststöd som 
avses i avdelning III kapitel II avsnitt II 
underavsnitt 2 och 3.

(a) 100 % för direktstöd till områden 
där jordbrukare verkligen tillämpar 
metoder för att begränsa 
klimatförändringarna.
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Motivering

I stället för att använda viktningen på 40 % för allt direktstöd – vilket revisionsrätten anser 
vara orealistiskt – skulle ett mer tillförlitligt sätt att beräkna bidraget vara att enbart använda 
denna viktning för direktstöd för områden där jordbrukarna verkligen tillämpar metoder för 
att begränsa klimatförändringarna (till exempel skydd av våt- och torvmark).

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mål för alla relevanta 
gemensamma och, i tillämpliga fall, för 
den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken specifika 
resultatindikatorer och tillhörande delmål. 
Värdet på dessa mål ska motiveras mot 
bakgrund av den behovsbedömning som 
avses i artikel 96. När det gäller de 
särskilda målen i artikel 6.1 d, e och f ska 
målen härledas från de delar av 
förklaringen som ges i leden a och b i 
punkt 2 i denna artikel.

(a) Utgångsvärde och mål för alla 
gemensamma för den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
specifika resultat- och effektindikatorer 
och tillhörande delmål. Värdet på dessa 
mål ska motiveras mot bakgrund av den 
behovsbedömning som avses i artikel 96. 
När det gäller de särskilda målen i artikel 
6.1 d, e och f ska målen härledas från de 
delar av förklaringen som ges i leden a och 
b i punkt 2 i denna artikel.

Motivering

För att kommissionen ska kunna bedöma målens ambitionsnivå, bör medlemsstaterna 
tillhandahålla uppgifter om utgångsvärdet. Kommissionen ska bedöma målen och 
motiveringen när den godkänner de strategiska planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 120

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 

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för resultatramen efter 
samråd med Europeiska revisionsrätten. 
Sådana akter ska innehålla en förteckning 
över kontextindikatorer, andra indikatorer 
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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.

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.

Motivering

Som revisionsrätten har påpekat innehåller kommissionens förslag inte de nödvändiga 
grundförutsättningarna för ett ändamålsenligt resultatsystem, och i synnerhet ingen 
sammanhängande uppsättning output-, resultat- och effektindikatorer.
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