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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s skyldighet att föra en konsekvent politik för utveckling fastställs i artikel 208 i 
Lissabonfördraget. EU har åtagit sig att beakta utvecklingsmålen i all politik som kan påverka 
utvecklingsländerna och att undvika motstridigheter mellan dessa politikområden. Tryggad 
livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk är prioriterade områden i EU:s 
utvecklingssamarbete. I EU:s relevanta policyram1 (2010) understryks vikten av en 
konsekvent utvecklingspolitik för den globala livsmedelsförsörjningen och EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik framhävs. 

Även om den gemensamma jordbrukspolitiken har blivit mer samstämmig med 
utvecklingsmålen sedan exportbidragen fasades ut, finns det fortfarande problem med 
bristande konsekvens. Stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stödåtgärder på 
marknaden som leder till ökade exporter eller importer av vissa varor till eller från 
utvecklingsländer kan ge negativa effekter för utvecklingen, vilket även gäller för negativa 
klimateffekter som orsakas av resursintensiv jordbruksproduktion. 

Den ”horisontella förordning” som är föremål för dessa ändringsförslag gör det möjligt att 
anpassa finansierings-, förvaltnings- och övervakningsreglerna för de olika åtgärderna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessa insatser finansieras genom Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu), vilka ofta anges som de två ”pelarna” i den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Efter 2021 kommer den gemensamma jordbrukspolitiken ges en ny 
genomförandemodell som ger medlemsstaterna ökat ansvar att fastställa nationella 
prioriteringar. Denna nya modell går hand i hand med övergången från efterlevnad till 
prestation och villkorlighet som viktiga delar av den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Föredraganden välkomnar övergången till en ny resultatbaserad jordbrukspolitik som kan 
skapa bättre samstämmighet med utvecklings-, klimat- och miljöpolitiken, men eftersom 
medlemsstaterna själva kommer att fastställa målen i sina nationella planer så finns det 
betydande risk för minskade ambitioner och en kapplöpning mot botten. Om 
lagstiftningsförslaget analyseras utifrån perspektivet att få en konsekvent politik för 
utveckling blir det tydligt att denna politik inte återspeglas tillräckligt i finansierings- 
förvaltnings- och övervakningsbestämmelserna. 

Föredraganden föreslår därför att förordningen ändras för att införa ett större åtagande i detta 
hänseende och säkerställa tillräckliga samråd med intressenter under de olika delarna av 
planeringen, genomförandet och utvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken, bland 
annat: 

– Ökade åtaganden och förtydliganden av både EU:s och medlemsstaternas skyldigheter att 
respektera kravet på en konsekvent politik för utrikespolitiken, 2030-agendan och 
Parisavtalet. 

– Systematisk övervakning av indikatorerna för en konsekvent politik för utveckling, målen 
för hållbar utveckling och för klimatförändringarna samt den gemensamma 

1 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: EU:s policyram för att 
hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen. COM(2010)0127. Europeiska kommissionen, Bryssel den 31 
mars 2010.
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jordbrukspolitikens globala fotavtryck. Till detta hör utvidgning av den befintliga 
övervakningsmekanismen för jordbruksmarknaderna för att kunna spåra externa flöden av 
känsliga produkter till och från partnerländer i utvecklingsländer. 

– Samråd med ett stor antal intressenter, inklusive partner och experter inom utveckling, 
innan medlemsstaternas strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
fastställs. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 
43.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
43.2 och 208,

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
åtgärder mot klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar i 
landsbygdsområden, verka för social 
inkludering och minskade 
utvecklingsklyftor mellan områden och 
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sprida resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut i 
verkligheten. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion.

vidta åtgärder mot klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 
sprida resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut i 
verkligheten. I meddelandet betonas också 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
globala dimension och det anges att 
unionen åtar sig att främja en konsekvent 
politik för hållbar utveckling. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
dessutom reformeras för att ta hänsyn till 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion och dess effekter på 
tredjeländer, i synnerhet 
utvecklingsländer, genom att se till att 
befolkningen får tillgång till näringsrik, 
säker och hälsosam mat samt främja 
hållbar utveckling och effektiv förvaltning 
av naturresurser som vatten, mark och 
luft, och därmed skydda den biologiska 
mångfalden och bevara livsmiljöer och 
landskap i enlighet med unionens 
internationella skyldigheter och 
åtaganden, såsom 2030-agendan för 
hållbar utveckling och Parisavtalet om 
klimatförändringar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomförandemodell 
baserad på kravuppfyllelse bör justeras för 
att säkerställa starkare fokus på resultat 
och prestation. Därför bör unionen 
fastställa grundläggande politiska mål, typ 
av interventioner och grundläggande 
unionskrav medan ett större ansvar för att 
målen nås bör läggas på medlemsstaterna. 
Följaktligen är det nödvändigt att sörja för 
större subsidiaritet så att det är möjligt att 
ta större hänsyn till lokala villkor och 

(3) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomförandemodell 
baserad på kravuppfyllelse bör justeras för 
att säkerställa starkare fokus på hållbart 
jordbruk. Därför bör unionen fastställa 
grundläggande politiska mål, typ av 
interventioner och grundläggande 
unionskrav, inklusive för en enhetlig 
politik för utveckling, medan ett större 
ansvar för att målen nås bör läggas på 
medlemsstaterna. Följaktligen är det 
nödvändigt att sörja för större subsidiaritet 



PE629.647v02-00 6/30 AD\1176525SV.docx

SV

behov. Enligt den nya 
genomförandemodellen bör därför 
medlemsstaterna ha ansvaret för att 
anpassa sina jordbruksåtgärder till de 
grundläggande unionskraven, i syfte att 
maximera åtgärdernas bidrag till den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål, och 
för att fastställa och utforma ramen för 
efterlevnad och kontroll av stödmottagarna.

så att det är möjligt att ta större hänsyn till 
lokala villkor och behov. Enligt den nya 
genomförandemodellen bör därför 
medlemsstaterna ha ansvaret för att 
anpassa sina jordbruksåtgärder till sina 
specifika behov och de grundläggande 
unionskraven, i syfte att maximera 
åtgärdernas bidrag till den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål, och för att 
fastställa och utforma ramen för 
efterlevnad och kontroll av stödmottagarna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (8a) Genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör vara 
förenligt med målen för 
utvecklingssamarbetet i enlighet med 
artikel 208 i fördraget, däribland Agenda 
2030 för hållbar utveckling. I 
överensstämmelse med denna 
konsekventa politik får åtgärder som 
vidtas enligt denna förordning inte 
äventyra vare sig produktionskapaciteten 
för livsmedel och den långsiktiga 
livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, i synnerhet i de 
minst utvecklade länderna, eller 
uppfyllandet av unionens skyldigheter att 
begränsa klimatförändringarna enligt 
Parisavtalet om klimatförändringar.

Motivering

Enligt artikel 208 i EUF-fördraget måste EU i all sin politik ta hänsyn till utvecklingsmålen. 
Främjandet av jordbruksutvecklingen i utvecklingsländerna och ökad global 
livsmedelstrygghet är viktiga mål i EU:s utvecklingssamarbete. EU:s jordbrukspolitik har 
externa konsekvenser som framför allt påverkar handeln med jordbruksprodukter. Principen 
om en konsekvent politik för utveckling kräver att man övervakar och om möjligt undviker 
eventuella konsekvenser för lokala jordbruksmarknader och lokala producenter i 
utvecklingsländer.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Inom den nya 
genomförandemodellen är involverandet av 
utbetalande organ som har ackrediterats av 
medlemsstaterna en viktig förutsättning för 
att uppnå rimlig säkerhet om att de mål 
som fastställs i berörda strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
kommer att kunna uppnås genom de 
interventioner som finansieras via unionens 
budget. Det bör därför uttryckligen 
fastställas i denna förordning att det endast 
är utgifter som utbetalats av ackrediterade 
utbetalande organ som kan ersättas via 
unionens budget. Utgifter som finansieras 
av unionen för interventioner som avses i 
förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken bör 
dessutom ha motsvarande output och bör 
vara förenliga med de grundläggande 
unionskraven och med styrningssystemen.

(11) Inom den nya 
genomförandemodellen är involverandet av 
utbetalande organ som har ackrediterats av 
medlemsstaterna en viktig förutsättning för 
att uppnå rimlig säkerhet om att de mål 
som fastställs i berörda strategiska planer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
kommer att kunna uppnås genom de 
interventioner som finansieras via unionens 
budget. Det bör därför uttryckligen 
fastställas i denna förordning att det endast 
är utgifter som utbetalats av ackrediterade 
utbetalande organ som kan ersättas via 
unionens budget. Utgifter som finansieras 
av unionen för interventioner som avses i 
förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken bör 
dessutom ha motsvarande output och bör 
vara förenliga med de grundläggande 
unionskraven och med styrningssystemen. 
Det ska också bidra till att uppnå målen 
för hållbar utveckling. I enlighet med 
principerna om sund ekonomisk 
förvaltning och för en optimal 
användning av unionens ekonomiska 
resurser bör ett brett spektrum av 
intressenter rådfrågas om planeringen 
och tilldelningen av unionsmedel och 
nationella medel. Sådana samråd bör 
organiseras både av medlemsstaterna 
innan de definierar sina strategiska 
planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och av kommissionen 
innan den godkänner nationella 
strategier. Utvecklingsparterna bör 
inkluderas för frågor som rör en 
konsekvent politik för utveckling, och 
effekterna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken på invånarna i 
utvecklingsländerna i allmänhet och de 
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minst utvecklade länderna i synnerhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att ge kommissionen de 
förutsättningar som krävs för att den ska 
kunna ta sitt ansvar och säkerställa en 
konsekvent politik för utveckling inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken i 
enlighet med förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken], 
bör utvidgad övervakningskapacitet ges 
för att underlätta övervakningen av den 
gemensamma jordbrukspolitikens externa 
effekter, i synnerhet när det gäller 
utvecklingsländer.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Mot bakgrund av den nya 
genomförandemodellen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, med 
dess tonvikt på resultat, är det nödvändigt 
att mäta output och påverkan i samband 
med alla mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i enlighet med 
beskrivningarna i artiklarna 5 och 6 i 
förordning (EG) .../... [strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], för att lämna en 
försäkran om att medlen från den 
gemensamma jordbrukspolitiken används 
på ett ändamålsenligt sätt.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Enligt principen om 
budgeteffektivitet bör offentliga medel 
inte användas i den gemensamma 
jordbrukspolitiken om de skapar andra 
kostnader för miljön, folkhälsan eller 
utvecklingsbistånd. Sådan skadlig 
verksamhet bör inte få finansiering från 
den gemensamma jordbrukspolitiken. När 
försäkringar ges om ändamålsenligheten 
hos den gemensamma jordbrukspolitikens 
och unionens utgifter bör därför 
föreställningen om vad som utgör en risk 
för unionsbudgetens ekonomiska 
intressen inbegripa risker för miljön, 
folkhälsan och en konsekvent politik för 
utveckling. På så sätt säkerställs också 
konsekvens i den gemensamma 
jordbrukspolitikens och unionens övriga 
politiska prioriteringar och mål. Om de 
extra kostnaderna på andra områden 
minskade skulle de offentliga finanserna 
bli effektivare.

Motivering

Kostnader som uppstår till följd av påverkan i samband med miljön, folkhälsan, 
samhällsstrukturer eller utveckling ligger utanför andra områden för offentliga utgifter, 
inbegripet EU-utgifter. Det betyder att vi betalar många gånger om ifall utgifterna är 
ineffektiva, t.ex. en gång vid betalningar som driver överproduktion och en gång till för att 
hantera kriser och ytterligare en gång i form av utgifter för utvecklingsbistånd. Vi kan också 
betala en gång för jordbruksmetoder som är förorenande, en gång till för att städa upp efter 
dem eller återställa ekosystem eller återigen för att rena dricksvatten.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) När det gäller den fleråriga 
prestationsövervakningen bör 
kommissionen också ha befogenhet att 
hålla inne betalningar. Därför bör 
kommissionen, vid försenade eller 
otillräckliga framsteg för att nå målen som 
anges i den nationella strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
ha befogenhet att anta en genomförandeakt 
för att uppmana den berörda 
medlemsstaten att genomföra de 
avhjälpande åtgärder som krävs enligt en 
handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen. Om 
medlemsstaten inte lämnar in eller 
genomför handlingsplanen, eller om 
handlingsplanen är uppenbart otillräcklig 
för att råda bot på situationen, bör 
kommissionen få anta en genomförandeakt 
för att hålla inne månadsbetalningarna eller 
de mellanliggande betalningarna.

(30) När det gäller den fleråriga 
prestationsövervakningen bör 
kommissionen också ha befogenhet att 
hålla inne betalningar. Därför bör 
kommissionen, vid försenade eller 
otillräckliga framsteg för att nå målen som 
anges i den nationella strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
ha befogenhet att anta en genomförandeakt 
för att uppmana den berörda 
medlemsstaten att genomföra de 
avhjälpande åtgärder som krävs enligt en 
handlingsplan med tydliga 
framstegsindikatorer som ska fastställas i 
samråd med kommissionen. 
Handlingsplanen bör upprättas 
tillsammans med de parter som avses i 
artikel 94. Om medlemsstaten inte lämnar 
in eller genomför handlingsplanen, eller 
om handlingsplanen är uppenbart 
otillräcklig för att råda bot på situationen, 
bör kommissionen få anta en 
genomförandeakt för att hålla inne 
månadsbetalningarna eller de 
mellanliggande betalningarna. Särskilt 
fokus ska riktas på unionens 
miljölagstiftning samt unionens och 
medlemsstaternas åtaganden i 2030-
agendan för hållbar utveckling och 
kraven inom fördraget.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Precis som enligt förordning (EU) 
nr 1306/2013 bör kommissionen ha 
befogenhet att hålla inne betalningar om 
styrningssystemen har allvarliga brister, 
inklusive vid bristande överensstämmelse 
med unionens grundläggande krav och 
otillförlitlig rapportering. Det är dock 

(31) Precis som enligt förordning (EU) 
nr 1306/2013 bör kommissionen ha 
befogenhet att hålla inne betalningar om 
styrningssystemen har allvarliga brister, 
inklusive vid bristande överensstämmelse 
med unionens grundläggande krav och 
otillförlitlig rapportering. Inkonsekvens 
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nödvändigt att se över villkoren för 
innehållande av betalningar för att göra 
mekanismen effektivare. De ekonomiska 
följderna av sådana innehållanden bör 
beslutas genom ett ad hoc-förfarande för 
kontroll av överensstämmelse.

mellan genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
unionens övriga politik, bland annat 
målen för hållbar utveckling och klimat-, 
miljö- och människorättsåtagandena, bör 
betraktas som en allvarlig brist i 
medlemsstaternas styrningssystem. Det är 
dock nödvändigt att se över villkoren för 
innehållande av betalningar för att göra 
mekanismen effektivare. De ekonomiska 
följderna av sådana innehållanden bör 
beslutas genom ett ad hoc-förfarande för 
kontroll av överensstämmelse.

Motivering

Syftet är att beakta behovet av en gemensam jordbrukspolitik som är förenlig med 
EU:s utvecklingspolitik, såsom den fastställs av kommissionen i dess meddelande om 
framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713), samt av rådet och medlemsstaterna i 
det nya samförståndet om utveckling från 2017. Bristande överensstämmelse mellan 
genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens allmännare yttre mål 
ska vara föremål för påföljder om de beror på avsiktliga åtgärder.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Kommissionen har ansvar för 
genomförandet av unionens budget i 
samarbete med medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 137 i fördraget. Kommissionen 
bör därför ges befogenheten att, genom 
genomförandeakter besluta om de utgifter 
som medlemsstaterna betalat är förenliga 
med unionsrätten. Medlemsstaterna bör få 
motivera sina beslut om utbetalningar och 
ha möjlighet till förlikning vid oenighet 
mellan dem och kommissionen. För att ge 
medlemsstaterna rättsliga och ekonomiska 
garantier när det gäller gjorda betalningar 
bör det fastställas en preskriptionstid för 
kommissionens beslut om de ekonomiska 
följderna av bristande efterlevnad.

(41) Kommissionen har ansvar för 
genomförandet av unionens budget i 
samarbete med medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 317 i fördraget. Kommissionen 
bör därför ges befogenheten att, genom 
genomförandeakter besluta om de utgifter 
som medlemsstaterna betalat är förenliga 
med unionsrätten, prioriteringarna och 
internationella avtal, däribland 2030-
agendan för hållbar utveckling och 
Parisavtalet om klimatförändringar. 
Bland dessa mål bör särskild 
uppmärksamhet fästas vid principen om 
en konsekvent politik för utveckling samt 
vid unionens klimat- och miljöpolitiska 
mål såsom de anges i artikel 191 i 
fördraget. Jordbrukspolitiken och dess 
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finansiering bör inte hämma funktionen 
av annan unionspolitik. Medlemsstaterna 
bör få motivera sina beslut om 
utbetalningar och ha möjlighet till 
förlikning vid oenighet mellan dem och 
kommissionen. För att ge medlemsstaterna 
rättsliga och ekonomiska garantier när det 
gäller gjorda betalningar bör det fastställas 
en preskriptionstid för kommissionens 
beslut om de ekonomiska följderna av 
bristande efterlevnad.

Motivering

Syftet är att beakta behovet av en gemensam jordbrukspolitik som är förenlig med 
EU:s utvecklingspolitik, såsom den fastställs av kommissionen i dess meddelande om 
framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713), samt av rådet och medlemsstaterna i 
det nya samförståndet om utveckling från 2017. Bristande överensstämmelse mellan 
genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens allmännare yttre mål 
ska vara föremål för påföljder om de beror på avsiktliga åtgärder.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Kommissionens meddelande 
Framtiden för livsmedel och jordbruk 
fastställdes stödet till miljövård och 
klimatåtgärder och till uppnåendet av 
unionens miljö- och klimatmål som en 
strategisk inriktning för den framtida 
gemensamma jordbrukspolitiken. Därför 
har det blivit nödvändigt att i miljö- och 
klimatsyften dela data från 
identifieringssystem för jordbruksskiften 
och andra integrerade administrations- och 
kontrollsystem på nationell nivå och 
unionsnivå. Det bör därför finnas 
bestämmelser om delning av data som 
samlas in genom det integrerade systemet 
och som är relevanta för miljö- och 
klimatsyften mellan medlemsstaternas 
offentliga myndigheter och med unionens 

(49) I kommissionens meddelande 
Framtiden för livsmedel och jordbruk 
fastställdes stödet till miljövård och 
klimatåtgärder och till uppnåendet av 
unionens miljö- och klimatmål som en 
strategisk inriktning för den framtida 
gemensamma jordbrukspolitiken. I 
meddelandet betonas också den 
gemensamma jordbrukspolitikens globala 
dimension och det anges att unionen åtar 
sig att främja en konsekvent politik för 
hållbar utveckling. Därför har det på 
nationell nivå och unionsnivå blivit 
nödvändigt att dela data från 
identifieringssystem för jordbruksskiften 
och andra integrerade administrations- och 
kontrollsystem i miljö- och klimatsyfte, 
samt för att skapa en konsekvent politik 
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institutioner och organ. För att öka 
effektiviteten i användningen av data som 
olika offentliga myndigheter har tillgång 
till för framtagning av europeisk statistik 
bör det också föreskrivas att data från det 
integrerade systemet ska göras tillgängliga 
för statistikändamål för sådana organ som 
ingår i det europeiska statistiksystemet.

för utveckling och uppnå målen om en 
hållbar utveckling och för att främja en 
samstämmighet med unionens övriga 
interna och externa politik på nationell 
nivå och unionsnivå. Det bör därför finnas 
bestämmelser om delning av data som 
samlas in genom det integrerade systemet 
och som är relevanta för dessa syften 
mellan medlemsstaternas offentliga 
myndigheter och med unionens 
institutioner och organ. För att öka 
effektiviteten i användningen av data som 
olika offentliga myndigheter har tillgång 
till för framtagning av europeisk statistik 
bör det också föreskrivas att data från det 
integrerade systemet ska göras tillgängliga 
för statistikändamål för sådana organ som 
ingår i det europeiska statistiksystemet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (49a) En ytterligare strategisk inriktning 
för att säkerställa att den gemensamma 
jordbrukspolitikens livsmedelshandel är 
konsekvent med unionens 
utvecklingspolitik behöver respekteras vid 
medlemsstaternas planering och 
genomförande av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess instrument, i 
synnerhet när det gäller utvecklingen av 
frivilligt kopplat stöd och 
jordbruksreserven för att möta 
krissituationer på marknaden.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Med beaktande av den (53) Med beaktande av den 
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internationella strukturen inom handeln 
med jordbruksprodukter och med en 
korrekt fungerande inre marknad åtanke, är 
det nödvändigt att organisera ett samarbete 
mellan medlemsstaterna. Det är också 
nödvändigt att på unionsnivå upprätta ett 
centralt register över de stödmottagande 
eller betalningsskyldiga företag som är 
etablerade i tredjeland.

internationella strukturen inom handeln 
med jordbruksprodukter och med en 
korrekt fungerande inre marknad i åtanke 
samt med respekt för kraven på en 
konsekvent politik för utveckling, är det 
nödvändigt att organisera ett samarbete 
mellan medlemsstaterna, liksom mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer. Det är 
också nödvändigt att på unionsnivå 
upprätta ett centralt register över de 
stödmottagande eller betalningsskyldiga 
företag som är etablerade i ett tredjeland. 
Ett sådant system bör bidra till att 
identifiera inkonsekvens mellan 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och målen för 
unionens utrikespolitik. 
Dokumentationssystemet bör belysa det 
bidrag eller den effekt ovannämnda 
företag i tredjeländer får för Agenda 2030 
för hållbar utveckling. Sådan 
dokumentation bör även understryka den 
gemensamma jordbrukspolitikens bidrag, 
i synnerhet med hänsyn till den externa 
dimensionen och till unionens 
utvecklingsmål i enlighet med artikel 208 
i fördraget.

Motivering

I en anda av sunt och effektivt samarbete med tredjeländer bör kommissionen utvidga 
dialogen med partnerländer i alla aspekter som kan påverka deras utvecklingsprocess, 
oavsett om detta sker direkt inom unionens politik eller utanför. Inläggen från unionens 
partner ska syfta till att identifiera och åtgärda inkonsekvenser i EU:s politik, och insamling 
och delning av data ska underlätta denna process.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Bestämmelserna om villkor är en 
viktig del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, i synnerhet när det 

(55) Bestämmelserna om villkor är en 
viktig del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, genom att säkerställa 
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gäller miljö- och klimataspekterna men 
även när det gäller folkhälsa och 
djurrelaterade frågor. Detta innebär att 
kontroller bör göras och att sanktioner 
tillämpas, vid behov, för att säkerställa 
ändamålsenligheten i systemet med villkor. 
För att garantera samma spelregler för 
stödmottagare i olika medlemsstater bör 
vissa allmänna bestämmelser införas på 
unionsnivå om kontroll och sanktioner 
avseende villkor.

en hög grad av hållbarhet, t.ex. när det 
gäller användning av bekämpningsmedel, 
och lika villkor för jordbrukare inom och 
mellan medlemsstaterna, i synnerhet när 
det gäller miljö- och klimataspekterna men 
även när det gäller folkhälsa och djurs 
välfärd. Detta innebär att kontroller bör 
göras och att sanktioner tillämpas, vid 
behov, för att säkerställa 
ändamålsenligheten i systemet med villkor. 
För att garantera samma spelregler för 
stödmottagare i olika medlemsstater bör 
vissa allmänna bestämmelser införas på 
unionsnivå om kontroll och sanktioner 
avseende villkor och bristande 
efterlevnad.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) I detta sammanhang bör man 
erkänna den roll som det civila samhället 
spelar, inbegripet media och icke-statliga 
organisationer och deras bidrag till att 
förstärka förvaltningarnas kontrollram mot 
bedrägeri och mot annat missbruk av 
offentliga medel.

I detta sammanhang bör man 
erkänna den roll som det civila samhället 
spelar, inbegripet media och icke-statliga 
organisationer och deras bidrag till att 
förstärka förvaltningarnas kontrollram mot 
bedrägeri och mot annat missbruk av 
offentliga medel. Ovannämnda 
intressenter bör dessutom uppmanas att 
uppmärksamma inkonsekvenser mellan 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
befintlig unionspolitik, i synnerhet 
unionens miljö- och utvecklingspolitik, 
samt rapportera dem till kommissionens 
förhörsombud i enlighet med förordning 
(EU) .../... [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].
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Motivering

EU åtog sig att erkänna och stärka principen om icke-statliga aktörers deltagande, för att se 
till att utvecklingsmålen för partner i tredjeländer följer EU:s samförstånd om utveckling från 
2005, vilka sedan bekräftades i det nya samförståndet om utveckling från 2017. 
Kommissionens förhörsombud inrättades genom ändringar i de strategiska planerna 
för förordningen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82) Kommissionens 
genomförandebefogenheter bör även 
omfatta följande: regler som syftar till att 
nå en enhetlig tillämpning av 
medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller skyddet av unionens ekonomiska 
intressen och de regler som krävs för att 
säkra att kontroller tillämpas enhetligt i 
unionen.

(82) Kommissionens 
genomförandebefogenheter bör även 
omfatta följande: regler som syftar till att 
nå en enhetlig tillämpning av 
medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller skyddet av unionens ekonomiska 
intressen, vilket bör innefatta principen 
om budgeteffektivitet genom att inte tillåta 
betalningar från den gemensamma 
jordbrukspolitiken som genererar 
merkostnader för EU:s budget, och de 
regler som krävs för att säkra att kontroller 
tillämpas enhetligt i unionen. 
Kommissionen bör därför också fastställa 
regler som säkerställer konsekvens mellan 
medlemsstaternas genomförande av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
unionens övriga politik, med särskild 
fokus på de miljökrav som fastställs i 
artikel 11 och 191 i EUF-fördraget samt 
på kraven om en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i fördraget.

Motivering

Kostnader som uppstår till följd av påverkan i samband med miljön, folkhälsan, 
samhällsstrukturer eller utveckling ligger utanför andra områden för offentliga utgifter, 
inbegripet EU-utgifter. Det betyder att vi betalar många gånger om ifall utgifterna är 
ineffektiva, t.ex. en gång vid betalningar som driver överproduktion och en gång till för att 
hantera kriser och ytterligare en gång i form av utgifter för utvecklingsbistånd. Vi kan också 
betala en gång för jordbruksmetoder som är förorenande, en gång till för att städa upp efter 
dem eller återställa ekosystem eller återigen för att rena dricksvatten.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De åtgärder som behövs för analys, 
förvaltning, övervakning, 
informationsutbyte och genomförande av 
den gemensamma jordbrukspolitiken samt 
sådana åtgärder som avser upprättande av 
kontrollsystem och tekniskt och 
administrativt stöd.

(a) De åtgärder som behövs för analys, 
förvaltning, övervakning, 
informationsutbyte och genomförande av 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
genomförandet av 2030-agendan för 
hållbar utveckling och klimatavtalet från 
Paris, samt sådana åtgärder som avser 
upprättande av kontrollsystem och tekniskt 
och administrativt stöd.

Motivering

I artikel 208 i EUF-fördraget fastslås att EU i all sin politik måste ta hänsyn till 
utvecklingsmålen. Att stärka den globala livsmedelstryggheten och bidra till utvecklingen av 
stabila jordbrukssystem i utvecklingsländerna utgör stora mål för EU:s utvecklingssamarbete 
och målen för en hållbar utveckling. Reglering av den inre marknaden inom jordbrukssektorn 
har direkta effekter på hur dessa system fungerar i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De insatser som kommissionen gör 
genom fjärranalysapplikationer som 
används för att övervaka jordbruksresurser 
i enlighet med artikel 23.

(c) De insatser som kommissionen gör 
genom fjärranalysapplikationer som 
används för att övervaka jordbruksresurser 
i enlighet med artikel 23, och 
medlemsstaternas deltagande i 
jordbruksverksamhet som följer 2030-
agendan för hållbar utveckling och 
Parisavtalet om klimatförändringar.

Motivering

I artikel 208 i EUF-fördraget fastslås att EU i all sin politik måste ta hänsyn till 
utvecklingsmålen. Att stärka den globala livsmedelstryggheten och bidra till utvecklingen av 
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stabila jordbrukssystem i utvecklingsländerna utgör stora mål för EU:s utvecklingssamarbete 
och målen för en hållbar utveckling. Reglering av den inre marknaden inom jordbrukssektorn 
har direkta effekter på hur dessa system fungerar i utvecklingsländerna. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Studier av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och utvärdering av 
åtgärder som finansieras av fonderna, 
inbegripet förbättring av 
utvärderingsmetoder och 
informationsutbyte om de metoder som 
används inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt studier som utförs 
tillsammans med Europeiska 
investeringsbanken (EIB).

(f) Studier av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och utvärdering av 
åtgärder som finansieras av fonderna, 
inbegripet förbättring av 
utvärderingsmetoder och 
informationsutbyte om de metoder som 
används inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt studier som utförs 
tillsammans med Europeiska 
investeringsbanken (EIB) och inkluderar 
de behöriga aktörer som avses i artikel 94 
i förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], i synnerhet lokala, 
regionala, nationella och internationella 
intressenter, akademiska experter och 
icke-statliga organisationer. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Bidrag till åtgärder relaterade till 
informationsspridning, 
medvetandegörande, främjande av 
samarbete och erfarenhetsutbyten inom 
unionen och som vidtas inom ramen för 
landsbygdsutvecklingsinterventioner, 
inbegripet inrättande av nätverk mellan de 
berörda parterna.

(h) Bidrag till åtgärder relaterade till 
informationsspridning, 
medvetandegörande, inklusive de globala 
konsekvenserna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, främjande av 
samarbete och erfarenhetsutbyten på 
unionsnivå och lokal, regional, nationell 
och internationell nivå och som vidtas 
inom ramen för 
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landsbygdsutvecklingsinterventioner, 
inbegripet inrättande av nätverk mellan de 
berörda parterna.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens effekter på 
tredjeländer, i synnerhet 
utvecklingsländer.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främja och säkerställa en enhetlig 
tillämpning av unionsreglerna.

(d) Främja och säkerställa en enhetlig 
tillämpning av unionsreglerna samt regler 
som ska tillämpas av unionen och som 
följer av relevanta internationella fördrag.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förvalta unionens 
jordbruksmarknader i ett globalt 
perspektiv,

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

Motivering

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

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det behövs bevakning för att fastställa vilka externa effekter EU:s inrikespolitik har på 
utvecklingsländerna. I enlighet med artikel 191 i EUF-fördraget får inte unionens klimat- och 
miljöpolitiska mål, den gemensamma jordbrukspolitiken, eller finansieringen av den, göra det 
svårare att nå målen om hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till världsmarknadernas 
öppenhet, och

(d) bidra till världsmarknadernas 
öppenhet, inklusive säkerställande av en 
konsekvent politik för utveckling, och
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I enlighet med artikel 7 c ska 
kommissionen finansiera de insatser som 
rör insamling eller köp av data som krävs 
för att genomföra och övervaka den 
gemensamma jordbrukspolitiken och dess 
effekter både i och utanför unionen, 
däribland satellitdata, geospatiala data och 
meteorologiska data, skapande av en 
rumslig datainfrastruktur samt en 
webbplats, utförande av särskilda studier 
om klimatförhållanden, fjärranalyser som 
används som hjälp vid övervakning av 
ändring av användningen av jordbruksmark 
och markkvaliteten, och aktualisering av 
agrometeorologiska och ekonometriska 
data och modeller. Vid behov ska dessa 
insatser genomföras i samarbete med 
Europeiska miljöbyrån, JRC och nationella 
laboratorier och organ eller med deltagande 
från civilsamhället och den privata 
sektorn. Till detta hör delad tillgång och 
att bidra till internationella initiativ såsom 
FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar och klimat- och 
miljödata, eller data och/eller information 
som bidrar till insynen i 
världsmarknaderna eller till att följa 
uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Övervakning av en konsekvent politik för 

utveckling
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1. I överensstämmelse med 
artikel 208 i fördraget ska den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
konsekvenser för livsmedelssystemen och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna omfattas av 
regelbundna och oberoende 
bedömningar. Övervakningen ska särskilt 
inriktas på hur handelsflödet med 
jordbruksbaserade livsmedel mellan 
unionen och utvecklingsländerna 
påverkar 
(a)  produktion, bearbetning och 
distribution av livsmedel i de minst 
utvecklade länderna,
(b)  lokala småbrukare och kvinnliga 
jordbrukare,
(c) produkter som 
utvecklingsländerna betecknar som 
känsliga,
(d)  produkter från sektorer där 
kopplat stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
beviljats och där krishanteringsåtgärder 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har satts in.
2. Vid bedömningen ska man 
granska uppgifter från unionens organ 
för marknadsövervakning, fallstudier, 
rapportering om målen för hållbar 
utveckling samt uppgifter från 
partnerländerna och andra relevanta 
intressenter, till exempel organisationer i 
det civila samhället. I detta syfte ska de 
sektorer och det geografiska område som 
omfattas av unionens organ för 
marknadsövervakning utvidgas till att 
omfatta produkter som partnerländer 
betraktar som känsliga och täcka de minst 
utvecklade länderna. Kommissionen ska 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 som kompletterar denna 
förordning genom att definiera 
omfattningen och förfarandet för 
bedömningen.
3. Om kontrollerade uppgifter tyder 
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på en risk för negativ inverkan på 
produktionen och bearbetningen av 
jordbruksbaserade livsmedel eller 
livsmedelsförsörjningen i ett 
utvecklingsland ska kommissionen 
utfärda en tidig varning, som ska 
föranleda ett samråd mellan unionen och 
berörda jordbrukssamhällen samt 
partnerländernas regeringar för att 
komma överens om åtgärder. Det ska 
finnas socialt skydd för berörda parter.
4. Om ingen tidig varning utfärdas 
och negativ inverkan konstateras får den 
berörda parten lämna in ett klagomål. 
Europaparlamentets ständiga 
föredragande för en konsekvent politik för 
utveckling ska ta emot klagomål, och de 
ska handläggas av förhörsombud i 
kommissionen. Uppgifter får läggas fram 
av de grupper som påverkas direkt eller av 
andra berörda parter.
5. Kommissionen ska lämna en årlig 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om resultaten av bedömningen, de 
uppgifter som framkommit och unionens 
politiska reaktion.

Motivering

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

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 24 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) regler om finansieringen i enlighet 
med artikel 7 b och c,

(a) regler om finansieringen i enlighet 
med artikel 7 b, c och k,
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Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De information som finansieras i enlighet 
med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att 
hjälpa till att förklara, genomföra och 
utveckla den gemensamma 

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

jordbrukspolitiken, inklusive motverkande 
av klimatförändringar, miljöskydd, djurs 
välbefinnande, upprätthållande av sociala 
strukturer i landsbygdsområden samt dess 
globala dimension. Dessutom ska man tar 
ansvar för den gemensamma 
jordbrukspolitikens effekter på i 
synnerhet utvecklingsländer och upplysa 
allmänheten genom opartiska och 
objektiva informationskampanjer i syfte att 
informera jordbrukare och andra parter 
som verkar på landsbygden, främja en 
hållbar unionsmodell för jordbruket samt 
hjälpa medborgarna att förstå den.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det system som medlemsstaterna inrättar i 
enlighet med artikel 57.2 ska inbegripa 
systematiska kontroller som också ska 
inrikta sig på de områden där risken för fel 
är störst.

Det system som medlemsstaterna inrättar i 
enlighet med artikel 57.2 ska inbegripa 
systematiska kontroller som också ska 
inrikta sig på de områden där risken för fel 
är störst och där denna risks karaktär 
innebär maximal skada på miljön, 
klimatet samt människors och djurs hälsa.

Motivering

Detta uppdaterar riskbegreppet för den nya genomförandemodellen. Principen om ”risken 
för fonden” som hitintills har efterlevts bör även förstås som att spendera offentliga EU-
medel och offentliga medel i medlemsstaterna på ett mer effektivt sätt: detta innebär att, i 
enlighet med principen om budgeteffektivitet, bör inte den gemensamma jordbrukspolitiken 
möjliggöra offentliga utgifter som medför tilläggskostnader, eftersom sådana sidokostnader i 
slutändan täcks av offentliga medel i ett senare skede.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroller ska inte utföras hos Europeiska 
investeringsbanken eller andra 
internationella finansinstitut där en 
medlemsstat är aktieägare.

Kontroller ska inte utföras av 
medlemsstaterna hos Europeiska 
investeringsbanken eller andra 
internationella finansinstitut där en 
medlemsstat är aktieägare. Dessa 
systematiska kontroller av 
överensstämmelse och enhetlighet bör 
genomföras på unionsnivå eller annan 
lämplig nivå.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att de 
dataset som samlas in genom integrerade 
system, och som är relevanta för 
kommissionen för att analysera, övervaka 
och utvärdera effekterna av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, de 
strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och de 
insatser som görs för unionens 
utvecklingsmål och för utvecklingsländer, 
tillhandahålls kostnadsfritt till 
kommissionen och vid behov till de 
nationella organ i medlemsstaterna som 
ansvarar för att upprätta strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och till de nationella 
förvaltningsorganen för de strategiska 
planerna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 76a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76a
Bevis för ansvarsfulla investeringar och 

god praxis
Företag som vill att deras investeringar 
och god praxis som kan motverka 
negativa effekter ska beaktas inom ramen 
för utvärderingen i enlighet med artikel 7 
i förordning (EU) .../... [strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] ska lämna bevis för 
detta till kommissionen.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
 Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen översända en förteckning 
över de företag som är etablerade i ett 
tredjeland och för vilka det aktuella 
beloppet har eller skulle ha ut- eller 
inbetalats i ifrågavarande medlemsstat.

2. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen översända en förteckning 
över de företag som är etablerade i ett 
tredjeland och för vilka det aktuella 
beloppet har eller skulle ha ut- eller 
inbetalats i ifrågavarande medlemsstat. Vid 
behov ska kommissionens bjuda in 
experter från tredjeländer, inklusive 
utvecklingsländer, för att kunna få en 
bedömning av de externa effekter som 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken har på 
medlemsstatsnivå.

Motivering

I en anda av sunt och effektivt samarbete med tredjeländer bör kommissionen utvidga 
dialogen med partnerländer i alla aspekter som kan påverka deras utvecklingsprocess. 
Inläggen från unionens partner ska syfta till att identifiera och åtgärda inkonsekvenser i EU:s 
politik, i synnerhet mellan de externa aspekterna av inrikespolitiken och utrikespolitiken som 
sådan. 



PE629.647v02-00 28/30 AD\1176525SV.docx

SV

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 83 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) tillhandahållande av de bevis som 
avses i artikel 76a när det gäller 
ansvarsfulla investeringar och god praxis,
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