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Ändringsförslag 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 36, 37 och 299.2,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 2, 3.2, 34.2, 36, 37, 82 
och 299.2,

Or. pl

Motivering

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Ändringsförslag 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av anslutningsakten för 
Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, 
Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien 
och Slovakien samt anslutningsakten för 
Bulgarien och Rumänien anses inte en 
lägre nivå på jordbruksstödet till de nya 
medlemsstaterna vara berättigad efter 
utgången av övergångsperioderna,

Or. pl
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Motivering

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to spójności 
społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Ändringsförslag 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas.
Framför allt bör frikopplingen av 
direktstödet utvidgas och systemet med 
samlat gårdsstöd förenklas. Det bör också 
noteras att förordning (EG) nr 1782/2003 
har genomgått genomgripande ändringar 
sedan den trädde i kraft. Mot bakgrund av 
denna utveckling och av tydlighetsskäl bör 
den upphävas och ersättas med en ny 
förordning.

(1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas.
Framför allt kan frikopplingen av 
direktstödet utvidgas och systemet med 
samlat gårdsstöd förenklas. Det bör också 
noteras att förordning (EG) nr 1782/2003 
har genomgått genomgripande ändringar 
sedan den trädde i kraft. Mot bakgrund av 
denna utveckling och av tydlighetsskäl bör 
den upphävas och ersättas med en ny 
förordning.

Or. es
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Ändringsförslag 136
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Verkligheten har visat att den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
misslyckats och att det behövs en 
jordbrukspolitik som bygger på principen 
om självförsörjning i fråga om livsmedel 
och livsmedelssäkerhet och på följande 
breda riktlinjer: stöd till de jordbrukare 
som producerar; begränsning av 
produktivismen, som leder till en 
koncentration av ägandet i händerna på 
stora företag, en regional koncentration 
av produktionen där vissa 
produktionsregioner utesluts och ett 
snabbt försvinnande av små och 
medelstora jordbruksföretag; stopp för 
landsbygdens tillbakagång och 
ökenspridningen i många regioner; 
bekämpning av instabiliteten inom de 
produktionssektorer som påverkas av 
fluktuationer i konsumtionen för att 
begränsa nedskärningarna inom 
jordbruket i tredjeländer där jordbruk och 
jordbruksverksamhet fyller en viktig roll.

Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Ändringsförslag 137
Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Byråkratin inom jordbrukssektorn 
bör fortsatt minskas genom att 
bestämmelserna görs mer genomskådliga, 
lättare att förstå och mindre betungande. 
Endast genom minskade kostnader och 
minskad byråkrati kan den gemensamma 
jordbrukspolitiken bidra till att göra 
jordbruksföretag konkurrenskraftiga på 
de globaliserade marknaderna.

Or. de

Ändringsförslag 138
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) De successiva reformerna av den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
tillsammans med det stegvisa öppnandet 
av marknaderna, försvagade mekanismer 
för reglering av marknaden för 
jordbruksprodukter och integreringen av 
jordbruket i WTO, samtidigt med 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd frikopplat från 
jordbruksproduktionen, har fått många 
små och medelstora jordbruksföretag att 
överge jordbruksverksamheten och 
medfört en avfolkning av landsbygden, 
vilket har bidragit till att öka instabiliteten 
på jordbruksmarknaderna och förvärra 
skillnaderna mellan odlingssätt, 
jordbrukare och länder. 
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Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Ändringsförslag 139
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Den senaste tidens kris till följd av 
höjningen av priset för 
jordbruksprodukter visar att jordbruket 
måste betraktas som en grundläggande 
strategisk sektor för att garantera varje 
lands självförsörjning i fråga om 
livsmedel och livsmedelssäkerhet och att 
man inom WTO måste sluta att offra 
jordbruket till förmån för tjänster och 
teknik, det vill säga verksamhet som 
endast är av intresse för de stora 
ekonomi- och finanskoncernerna och de 
stora importörerna.

Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Ändringsförslag 140
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Situationen på landsbygden visar att 
det är viktigt att upprätthålla markens och 
jordbrukarnas produktiva funktion och 
att låta jordbrukarna avgöra vad som bäst 
motsvarar de agroekologiska särdragen 
för deras jordbruksföretag, det vill säga 
alla jordbruks- och 
uppfödningsverksamheter och inte enbart 
de som historiskt ger rätt till stöd inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 

Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Ändringsförslag 141
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) Den nuvarande situationen för 
jordbrukarna, särskilt för de som arbetar 
inom små och medelstora 
jordbruksföretag eller familjeföretag, 
kräver att man bibehåller ett 
produktionsstöd, dock kopplat till en 
skyldighet att odla och upprätthålla 
produktionen inom de områden som 
erhåller stöd, för att få stopp på 
orättvisorna inom det nuvarande systemet 
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som ger mycket lite eller inget stöd alls till 
vissa producenter och små 
jordbruksföretag.

Or. pt

Motivering

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Ändringsförslag 142
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 
folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna.
Tvärvillkorens tillämpningsområde bör 
därför anpassas.

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 
folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför 
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna. 
Tvärvillkorens tillämpningsområde och 
krav bör därför anpassas, dock med 
beaktande av jordbruksföretagens särdrag 
och struktur i de olika medlemsstaterna.

Or. el

Motivering

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
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μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Ändringsförslag 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 
folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför 
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna.
Tvärvillkorens tillämpningsområde bör 
därför anpassas.

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 
folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför 
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna. 
Tvärvillkorens tillämpningsområde bör 
därför anpassas. Om de artiklar i 
”hygienpaket”1 som är relevanta för 
tvärvillkoren tas upp i bilaga II får detta 
inte medföra ytterligare kontroller.
___________
1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 av den 
29 april 2004 om livsmedelshygien 
(EUT L 139, 30.4.2004), s. 1, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 853/2004 av den 
29 april 2004 om fastställande av 
särskilda hygienregler för livsmedel av 
animaliskt ursprung (EUT L 139, 
30.4.2004, s. 55), Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 183/2005 av 
den 12 januari 2005 om fastställande av 
krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, 
s. 1).
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Or. de

Motivering

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
”Hygienepaketes” sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Ändringsförslag 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Fortsatta insatser bör göras för att 
förenkla, förbättra och harmonisera 
systemet med tvärvillkor. Kommissionen 
bör därför vartannat år lägga fram en 
rapport om tillämpningen av systemet med 
tvärvillkor.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development”.

Ändringsförslag 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Minskade administrativa bördor, 
harmoniserade kontroller, en 
sammanslagning av kontrollerna även 
inom de europeiska institutionerna, och 
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utbetalningar i tid skulle öka det 
allmänna stödet bland jordbrukarna för 
systemet med tvärvillkor och därmed göra 
strategin mer effektiv.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development”.

Ändringsförslag 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I syfte att minska bördan för 
jordbrukarna bör medlemsstaterna och de 
europeiska institutionerna uppmuntras att 
hålla både antalet kontroller på plats och 
antalet kontrollorgan så lågt som möjligt, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EG) nr 796/2004 av den 
21 april 2004 om närmare föreskrifter för 
tillämpningen av de tvärvillkor, den 
modulering och det integrerade 
administrations- och kontrollsystem som 
föreskrivs i rådets förordning (EG) 
nr 1782/20031. Medlemsstaterna bör 
därför tillåtas att tillämpa den lägsta 
kontrollprocentsatsen på 
utbetalningsorgansnivå. Medlemsstaterna 
och de europeiska institutionerna bör 
dessutom uppmuntras att vidta ytterligare 
åtgärder för att begränsa antalet personer 
som genomför kontroller, garantera att 
dessa har lämplig utbildning och 
begränsa den period under vilken 
kontroller på plats kan genomföras på ett 
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visst jordbruksföretag till högst en dag. 
Kommissionen bör bistå medlemsstaterna 
att uppfylla kraven på integrerade 
stickprovsurval. Stickprovsurval för 
kontroller på plats bör göras oberoende av 
de specifika minimiprocentsatser för 
kontroller som fastställs i den särskilda 
lagstiftning som omfattas av tvärvillkoren.
________
1 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and
certain support schemes for farmers and support for rural development”.

Ändringsförslag 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Medlemsstaterna bör se till att 
jordbrukare inte bestraffas dubbelt 
(minskat eller indraget stöd samt påföljder 
vid överträdelse av berörd nationell 
lagstiftning) för samma fall av 
överträdelse.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development”.



PE407.776v01-00 14/93 AM\727226SV.doc

SV

Ändringsförslag 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland 
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur. Avskaffandet av obligatoriska 
arealuttag inom systemet med samlat 
gårdsstöd kan i vissa fall ha negativa 
konsekvenser för miljön, särskilt för vissa 
inslag i landskapet. Därför bör de 
befintliga gemenskapsbestämmelser 
förstärkas som syftar till att i tillämpliga 
fall skydda angivna inslag i landskapet.

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland 
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur.

Or. de

Motivering

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Ändringsförslag 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur. Avskaffandet av obligatoriska 
arealuttag inom systemet med samlat 
gårdsstöd kan i vissa fall ha negativa 
konsekvenser för miljön, särskilt för vissa 
inslag i landskapet. Därför bör de befintliga 
gemenskapsbestämmelser förstärkas som 
syftar till att i tillämpliga fall skydda 
angivna inslag i landskapet.

(3) För att undvika att jordbruksmark läggs 
ned och för att säkerställa att den hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, fastställs i förordning 
(EG) nr 1782/2003 en gemenskapsram 
inom vilken medlemsstaterna ska anta 
normer med hänsyn till de berörda 
arealernas särskilda kännetecken, däribland 
markförhållanden, klimatförhållanden, 
nuvarande brukningssystem 
(markanvändning, växtföljd, 
brukningsmetoder) och jordbrukets 
struktur. Avskaffandet av obligatoriska 
arealuttag inom systemet med samlat 
gårdsstöd kan i vissa fall ha negativa 
konsekvenser för miljön, särskilt för den 
allmänna biologiska mångfalden och för 
vissa inslag i landskapet. Därför bör de 
befintliga gemenskapsbestämmelser 
förstärkas som syftar till att i tillämpliga 
fall skydda den biologiska mångfalden 
och angivna inslag i landskapet.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Hittillsvarande finansieringssystem 
för den gemensamma jordbrukspolitiken 
stödjer familjejordbruk i alltför liten grad, 
vilket leder till att jordbruksmark överges 
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– särskilt i trakter med ogynnsamma 
villkor för jordbruk – och att landsbygden 
avfolkas, vilket i sin tur får negativa 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
följder. Därför bör även kriterierna för 
finansiering av jordbruksföretag 
förändras från grunden.

Or. pl

Motivering

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Ändringsförslag 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks-
och miljövillkor förstärkas i syfte att 
skydda vattnet mot föroreningar och 
avrinning och förvalta 
vattenförbrukningen.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att skydda 
vattnet mot föroreningar och avrinning och 
förvalta vattenförbrukningen.

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att skydda 
vattnet mot föroreningar och avrinning och 
förvalta vattenförbrukningen. Den 
biologiska mångfalden är delvis ett 
resultat av jordbruksmetoderna. Den bör 
betraktas som en miljöfråga inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Europeiska gemenskapens åtagande att 
minska förlusten av biologisk mångfald 
fram till 2010 innebär att nödvändiga 
åtgärder för att uppnå detta mål måste 
vidtas. De befintliga gemenskapsreglerna 
för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden bör därför förstärkas 
för att skydda den biologiska mångfalden 
inom hela territoriet.

Or. fr

Ändringsförslag 153
Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Eftersom det nuvarande systemet 
med mjölkkvoter bör upphöra den 
31 mars 2015 och inte ersättas med andra 
statliga regleringar, måste det skapas 
förutsättningar så att mjölkpriset i EU 
efter utgången av regleringsåret för mjölk 
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2014/2015 kan fastställas genom utbud 
och efterfrågan på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 10 000 euro. Systemet bör 
heller inte tillämpas på de nya 
medlemsstaterna.

Or. pl

Motivering

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niż dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurencji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu, jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Ändringsförslag 155
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). En progressiv 
modulering bör endast tillämpas på 
frivilliga grunder.

Or. ro

Motivering

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Ändringsförslag 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk minskning av direktstöden 
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direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

(modulering). Detta system bör bibehållas 
till en konstant nivå på 5 % men inte 
tillämpas på stöd på upp till 5 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 157
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 10 000 euro.

Or. pt

Motivering

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Ändringsförslag 158
Albert Deß

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
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för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 10 000 euro.

Or. de

Motivering

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Ändringsförslag 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro, utom om detta 
äventyrar lönsamheten bland 
gemenskapens jordbruksföretag.

Or. es

Motivering

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Ändringsförslag 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. På jordbruksområdet bör 
ett minsta åtgärdspaket vidtas över hela
territoriet inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitikens första 
pelare. De program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) kommer att 
komplettera mer riktade åtgärder och 
insatser. För att ge medlemsstaterna 
möjlighet att se över sina program för 
landsbygdsutveckling i enlighet härmed, 
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tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

utan att behöva inskränka sin pågående 
verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras. 
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden. 
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 



PE407.776v01-00 24/93 AM\727226SV.doc

SV

gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna, som hittills endast i 
ringa utsträckning har uppmärksammat 
de nya utmaningarna i samband med 
EJFLU, möjlighet att se över sina program 
för landsbygdsutveckling i enlighet 
härmed, utan att behöva inskränka sin 
pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras. 
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

Or. de

Motivering

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Ändringsförslag 162
Neil Parish

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden. 
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). Vissa 
medlemsstater har redan infört program 
för landsbygdsutveckling för att tackla de 
nya utmaningarna. För att ge samtliga 
medlemsstater möjlighet att genomföra
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
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tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

landsbygdsutvecklingsområden, bör 
emellertid ytterligare medel 
tillgängliggöras. Budgetplanen för 2007–
2013 tillhandahåller emellertid inte de 
finansiella medel som är nödvändiga för att 
förstärka gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

Or. en

Motivering

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Ändringsförslag 163
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
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torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de 
finansiella medel som är nödvändiga för att 
förstärka gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller tyvärr inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter skulle en del av de medel 
som krävs kunna tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering, dock endast för de 
medlemsstater som önskar tillämpa denna 
mekanism.

Or. ro

Motivering

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.



PE407.776v01-00 28/93 AM\727226SV.doc

SV

Ändringsförslag 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 

(7) De medel som tillgängliggörs genom 
den moduleringsmekanism som införs 
genom förordning (EG) nr 1782/2003 
används för att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden. 
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
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tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

Or. es

Ändringsförslag 165
Neil Parish

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar 
emot stora stödbelopp ger ett särskilt 
bidrag till finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en 
större minskning av de högsta bidragen 
och där behållningen används för att 
klara de nya utmaningarna inom ramen
för landsbygdsutveckling. För att 
säkerställa att denna mekanism är 
proportionell bör de ytterligare 
minskningarna öka progressivt med de 
berörda stödbeloppen.

utgår
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Or. en

Motivering

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Ändringsförslag 166
Lutz Goepel

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
att denna mekanism är proportionell bör de 
ytterligare minskningarna öka progressivt 
med de berörda stödbeloppen.

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Beroende på deras 
företagsstruktur är det möjligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som – med 
hänsyn tagen till företagets totala 
lönekostnader – tar emot stora stödbelopp 
ger ett särskilt bidrag till finansieringen av 
de landsbygdsutvecklingsåtgärder som 
bland annat ska hantera de nya 
utmaningarna, såsom främjande av 
kvalitetsprodukter och 
producentsammanslutningar. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
att denna mekanism är proportionell bör de 
ytterligare minskningarna öka progressivt 
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med de berörda stödbeloppen.

Or. de

Motivering

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Ändringsförslag 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
att denna mekanism är proportionell bör de 
ytterligare minskningarna öka progressivt 
med de berörda stödbeloppen.

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används som ett inkomststöd 
för jordbrukare i regioner och stater som 
för närvarande är ekonomiskt 
missgynnade, och därefter för att stödja 
åtgärder som är inriktade på de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
att denna mekanism är proportionell bör de 
ytterligare minskningarna öka progressivt 
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med de berörda stödbeloppen. Det bör 
även fastställas ett högsta stödbelopp för 
ett enskilt jordbruksföretag med hänsyn 
till antalet anställda.

Or. pl

Motivering

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach, w których te wpływy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Ändringsförslag 168
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
att denna mekanism är proportionell bör de 

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
att denna mekanism är proportionell bör de 
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ytterligare minskningarna öka progressivt 
med de berörda stödbeloppen.

ytterligare minskningarna öka progressivt 
med de berörda stödbeloppen. Av 
rättviseskäl bör också de stödbelopp som 
varje jordbruksföretag erhåller begränsas 
till 200 000 euro per jordbrukare, med 
undantag av kooperativen. Detta tak kan 
dock variera beroende på de arbeten med 
anställningsrättigheter som skapas.

Or. pt

Motivering

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Ändringsförslag 169
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en 
minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
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att denna mekanism är proportionell bör de 
ytterligare minskningarna öka progressivt 
med de berörda stödbeloppen.

att denna mekanism är proportionell bör de 
ytterligare minskningarna öka progressivt 
med de berörda stödbeloppen. I samband 
med denna mekanism bör man också 
beakta hur minskningen av stöden 
inverkar på de berörda jordbrukarnas 
konkurrenskraft. Medlemsstaterna måste 
kunna tillämpa denna mekanism på 
frivilliga grunder.

Or. ro

Motivering

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Ändringsförslag 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 

(8) Fördelningen av det direkta 
inkomststödet mellan jordbrukarna 
kännetecknas av att en stor del av stödet 
tilldelas ett ganska begränsat antal större 
mottagare. Det är tydligt att större 
stödmottagare inte behöver få lika stort 
stöd per enhet för att syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Förmågan att 
anpassa sig gör det dessutom lättare för 
större stödmottagare att vara verksamma 
med lägre stöd per enhet. Det förefaller 
därför rimligt att jordbrukare som tar emot 
stora stödbelopp ger ett särskilt bidrag till 
finansieringen av de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som ska 
hantera de nya utmaningarna. Därför bör 
en mekanism införas som innebär en större 
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minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling. För att säkerställa 
att denna mekanism är proportionell bör de 
ytterligare minskningarna öka progressivt 
med de berörda stödbeloppen.

minskning av de högsta bidragen och där 
behållningen används för att klara de nya 
utmaningarna inom ramen för 
landsbygdsutveckling, eller inom ramen 
för den första pelaren för att kunna 
hantera specifika situationer. För att 
säkerställa att denna mekanism är 
proportionell bör de ytterligare 
minskningarna öka progressivt med de 
berörda stödbeloppen.

Or. es

Ändringsförslag 171
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Dessutom bör medlemsstaterna ges 
en särskild stödmöjlighet för att på 
lämpligt sätt kunna hantera de nya 
utmaningar som hälsokontrollen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan 
medföra.

Or. de

Ändringsförslag 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De yttersta randområdenas särskilda 
geografiska läge liksom deras ökaraktär, 
ringa storlek och besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden gör situationen extra 
besvärlig för jordbrukssektorn där. För att 

(9) De yttersta randområdenas särskilda 
geografiska läge liksom deras ökaraktär, 
ringa storlek och besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden gör situationen extra 
besvärlig för jordbrukssektorn där. För att 
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mildra dessa svårigheter och begränsningar 
bör jordbrukarna i de yttersta 
randområdena beviljas undantag från 
kravet att tillämpa 
moduleringsminskningen.

mildra dessa svårigheter och begränsningar 
bör jordbrukarna i dessa områden vara 
tvungna att tillämpa 
moduleringsminskningen endast om 
stödet överstiger 50 000 euro, alltså 
betydligt högre än vad som är fallet i 
övriga områden.

Or. pl

Motivering

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Ändringsförslag 173
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Med höjningen av de obligatoriska 
moduleringsnivåerna försvinner syftet 
med den frivilliga moduleringen, och 
rådets förordning (EG) nr 387/2007 av 
den 27 mars 2007 om fastställande av 
bestämmelser för frivillig modulering av 
direktstöd1 bör upphöra att gälla.
__________________
1 EUT L 95, 5.4.2007, s. 1.

Or. pt
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Ändringsförslag 174
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De medlemsstater som valde att 
tillämpa frivillig modulering måste beakta 
de ökade andelarna obligatorisk 
modulering. Rådets förordning (EG) 
nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om 
fastställande av bestämmelser för frivillig 
modulering av direktstöd enligt 
förordning (EG) nr 1782/2003 om 
upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare bör 
ändras i enlighet med detta.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 175
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss 
procentandel av beloppen bör stanna kvar 
i de medlemsstater där de har genererats.
Inför de strukturanpassningar som följer 
av att råginterventionen avskaffas är det 
lämpligt att föreskriva särskilda åtgärder 
för vissa rågproducerande regioner, 

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
anslås till en fond och därefter fördelas 
mellan medlemsstaterna på grundval av 
objektiva kriterier såsom jordbruksareal, 
sysselsättning och/eller BNP per 
invånare.
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finansierade med en del av de belopp som 
genereras genom modulering. De belopp 
som frigörs vid varje eventuell ytterligare 
moduleringsminskning bör göras 
tillängliga för de medlemsstater där de 
genererades.

Or. pt

Motivering

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Ändringsförslag 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid varje eventuell ytterligare 
moduleringsminskning bör göras 
tillängliga för de medlemsstater där de 
genererades.

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av samtliga minskningar av 
direktstöden bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i enlighet med objektiva 
kriterier, samtidigt som man strävar efter 
att utjämna stödnivåerna mellan stater 
och regioner. Det är emellertid lämpligt att 
slå fast att en viss procentandel av 
beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering.

Or. pl
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Ändringsförslag 177
Lutz Goepel

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid varje eventuell ytterligare 
moduleringsminskning bör göras 
tillängliga för de medlemsstater där de 
genererades.

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid varje eventuell ytterligare 
moduleringsminskning på högst 
fyra procent bör göras tillängliga för de 
medlemsstater där de genererades.

Or. de

Motivering

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.
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Ändringsförslag 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid varje eventuell ytterligare 
moduleringsminskning bör göras 
tillängliga för de medlemsstater där de 
genererades.

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid tillämpningen av de nya 
procentsatserna för modulering och 
stödtaken bör göras tillängliga för de 
medlemsstater där de genererades.

Or. es

Ändringsförslag 179
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att garantera jordbrukarna 
större säkerhet bör moduleringen förbli 
oförändrad på 5 % fram till 2013. Det 
samlade gårdsstödets verkliga värde har 
redan sjunkit med 12 % på grund av 
inflationen.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Moduleringen bör inte minska det 
nettobelopp som utbetalas till en 
jordbrukare i en ny medlemsstat så 
mycket att det understiger det belopp som 
utbetalas till motsvarande jordbrukare i 
de övriga medlemsstaterna. När sedan 
moduleringen omfattar jordbrukarna i de 
nya medlemsstaterna bör 
minskningssatsen därför begränsas till 
skillnaden mellan nivån under 
infasningen och nivån i övriga 
medlemsstater efter moduleringen.
Jordbrukarna i de nya medlemsstaterna 
som omfattas av modulering bör inte 
längre erhålla kompletterande nationellt 
direktstöd så att det kan undvikas att 
deras stödnivå överstiger nivån i de andra 
medlemsstaterna.

utgår

Or. pl

Motivering

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Ändringsförslag 181
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att hjälpa jordbrukare att uppfylla (16) För att hjälpa jordbrukare att uppfylla 
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de normer som gäller för ett modernt, 
högkvalitativt jordbruk, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna använder ett 
omfattande system för rådgivning till 
kommersiella jordbruksföretag. Systemet 
för jordbruksrådgivning bör hjälpa 
jordbrukare att bli mer medvetna om 
sådana materialflöden och processer på 
gården som berör normer för miljö, 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurskydd utan att på något sätt påverka 
deras skyldighet och ansvar att följa dessa 
normer.

de normer som gäller för ett modernt, 
högkvalitativt jordbruk, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna använder ett 
omfattande system för rådgivning till alla 
jordbrukare. Systemet för 
jordbruksrådgivning bör hjälpa jordbrukare 
att producera på ett effektivt och lönsamt 
sätt. Systemet för jordbruksrådgivning bör 
hjälpa jordbrukare att bli mer medvetna om 
sådana materialflöden och processer på 
gården som berör normer för miljö, 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurskydd utan att på något sätt påverka 
deras skyldighet och ansvar att följa dessa 
normer.

Or. en

Ändringsförslag 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att hjälpa jordbrukare att uppfylla 
de normer som gäller för ett modernt, 
högkvalitativt jordbruk, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna använder ett 
omfattande system för rådgivning till 
kommersiella jordbruksföretag. Systemet 
för jordbruksrådgivning bör hjälpa 
jordbrukare att bli mer medvetna om 
sådana materialflöden och processer på 
gården som berör normer för miljö, 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurskydd utan att på något sätt påverka 
deras skyldighet och ansvar att följa dessa 
normer.

(16) För att hjälpa jordbrukare att uppfylla 
de normer som gäller för ett modernt, 
högkvalitativt jordbruk, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna använder ett 
omfattande system för rådgivning.
Systemet för jordbruksrådgivning bör 
hjälpa jordbrukare att bli mer medvetna om 
sådana materialflöden och processer på 
gården som berör normer för miljö, 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurskydd utan att på något sätt påverka 
deras skyldighet och ansvar att följa dessa 
normer.

Or. pl
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Motivering

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Ändringsförslag 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att hjälpa jordbrukare att uppfylla 
de normer som gäller för ett modernt, 
högkvalitativt jordbruk, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna använder ett 
omfattande system för rådgivning till 
kommersiella jordbruksföretag. Systemet 
för jordbruksrådgivning bör hjälpa 
jordbrukare att bli mer medvetna om 
sådana materialflöden och processer på 
gården som berör normer för miljö, 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurskydd utan att på något sätt påverka 
deras skyldighet och ansvar att följa dessa 
normer.

(16) För att hjälpa jordbrukare att uppfylla 
de normer som gäller för ett modernt, 
högkvalitativt jordbruk, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna använder ett 
omfattande system för rådgivning till 
kommersiella jordbruksföretag. Systemet 
för jordbruksrådgivning bör hjälpa 
jordbrukare att bli mer medvetna om 
sådana materialflöden och processer på 
gården som berör normer för miljö, 
biologisk mångfald, livsmedelssäkerhet, 
djurhälsa och djurskydd utan att på något 
sätt påverka deras skyldighet och ansvar att 
följa dessa normer.

Or. fr

Ändringsförslag 184
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Hantering av små belopp kan bli en 
betungande uppgift för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna. 
Stödsystemen gör ingen skillnad mellan 
de jordbrukare som erhåller små belopp 
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och de som erhåller större belopp, 
eftersom villkoren för stödberättigande 
och de administrativa 
kontrollbestämmelserna är identiska. Ett 
förenklat frivilligt stödsystem till 
jordbrukare som erhåller belopp som är 
lägre än eller motsvarar 1 000 euro skulle 
göra det möjligt att undvika detta problem 
genom att en enda årlig schablonmässig 
utbetalning införs till de jordbrukare som 
deltar i systemet. Alla jordbrukare som 
erhåller belopp som är lägre än 1 000 
euro skulle erhålla ett tilläggsbidrag för 
att komma upp till detta minimibelopp.

Or. pt

Motivering

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Ändringsförslag 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Hantering av små belopp är en 
betungande uppgift för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna. För att 
undvika onödiga administrativa bördor bör 
medlemsstaterna inte bevilja direktstöd 
när stödet skulle bli lägre än 
gemenskapens genomsnittliga stöd per 
hektar eller när de stödberättigande 
arealerna på ett jordbruksföretag 
omfattar mindre än en hektar. Särskilda 
bestämmelser bör antas för de 
medlemsstater vars jordbruksstruktur 
skiljer sig avsevärt från genomsnittet i 
gemenskapen. Medlemsstaterna bör ges 

(19) Hantering av små belopp är en 
betungande uppgift för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna. För att 
undvika onödiga administrativa bördor bör 
medlemsstaterna ges flexibiltet att 
fastställa en minimiareal för 
stödansökningarna. Medlemsstaterna bör 
ges frihet att välja kriterier för att ta 
hänsyn till särdragen i sina 
jordbruksekonomiers strukturer Eftersom 
särskilda stödrättigheter tilldelades 
jordbrukare med så kallade 
jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. 
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frihet att välja att genomföra ett av de två
kriterierna för att ta hänsyn till särdragen i 
sina jordbruksekonomiers strukturer.
Eftersom särskilda stödrättigheter 
tilldelades jordbrukare med så kallade 
jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig.
Jordbrukarna bör därför beviljas ett 
minimibelopp beräknat på grundval av det 
genomsnittliga stödet.

Jordbrukarna bör därför beviljas ett 
minimibelopp beräknat på grundval av det 
genomsnittliga stödet.

Or. en

Motivering

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Ändringsförslag 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Hantering av små belopp är en 
betungande uppgift för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna. För att 
undvika onödiga administrativa bördor bör 
medlemsstaterna inte bevilja direktstöd när 
stödet skulle bli lägre än gemenskapens 
genomsnittliga stöd per hektar eller när de 
stödberättigande arealerna på ett 
jordbruksföretag omfattar mindre än en 
hektar. Särskilda bestämmelser bör antas 
för de medlemsstater vars 
jordbruksstruktur skiljer sig avsevärt från 
genomsnittet i gemenskapen.
Medlemsstaterna bör ges frihet att välja att 
genomföra ett av de två kriterierna för att 
ta hänsyn till särdragen i sina 
jordbruksekonomiers strukturer. Eftersom 

(19) Hantering av små belopp är en 
betungande uppgift för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna. För att 
undvika onödiga administrativa bördor bör 
de medlemsstater som så väljer kunna 
besluta att inte bevilja direktstöd när stödet 
skulle bli lägre än gemenskapens 
genomsnittliga stöd per hektar eller när de 
stödberättigande arealerna på ett 
jordbruksföretag omfattar mindre än en 
hektar. Särskilda bestämmelser bör antas 
för de medlemsstater vars 
jordbruksstruktur skiljer sig avsevärt från 
genomsnittet i gemenskapen.
Medlemsstaterna bör ges frihet att välja att 
genomföra ett av de två kriterierna för att 
ta hänsyn till särdragen i sina 
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särskilda stödrättigheter tilldelades 
jordbrukare med så kallade 
jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig.
Jordbrukarna bör därför beviljas ett 
minimibelopp beräknat på grundval av det 
genomsnittliga stödet.

jordbruksekonomiers strukturer. Eftersom 
särskilda stödrättigheter tilldelades 
jordbrukare med så kallade 
jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig.
Jordbrukarna bör därför beviljas ett 
minimibelopp beräknat på grundval av det 
genomsnittliga stödet.

Or. es

Ändringsförslag 187
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Hantering av små belopp är en 
betungande uppgift för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna. För att 
undvika onödiga administrativa bördor bör 
medlemsstaterna inte bevilja direktstöd när 
stödet skulle bli lägre än gemenskapens 
genomsnittliga stöd per hektar eller när de 
stödberättigande arealerna på ett 
jordbruksföretag omfattar mindre än en 
hektar. Särskilda bestämmelser bör antas 
för de medlemsstater vars 
jordbruksstruktur skiljer sig avsevärt från 
genomsnittet i gemenskapen.
Medlemsstaterna bör ges frihet att välja att 
genomföra ett av de två kriterierna för att 
ta hänsyn till särdragen i sina 
jordbruksekonomiers strukturer. Eftersom
särskilda stödrättigheter tilldelades 
jordbrukare med så kallade 
jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig.
Jordbrukarna bör därför beviljas ett 
minimibelopp beräknat på grundval av det 
genomsnittliga stödet.

(19) Hantering av små belopp är en 
betungande uppgift för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna. För att 
undvika onödiga administrativa bördor bör 
det vara möjligt för medlemsstaterna att
inte bevilja direktstöd när stödet skulle bli 
lägre än gemenskapens genomsnittliga stöd 
per hektar eller när de stödberättigande 
arealerna på ett jordbruksföretag omfattar 
mindre än en hektar. Särskilda 
bestämmelser bör antas för de 
medlemsstater vars jordbruksstruktur 
skiljer sig avsevärt från genomsnittet i 
gemenskapen. Medlemsstaterna bör ges 
frihet att välja att genomföra ett av de två 
kriterierna för att ta hänsyn till särdragen i 
sina jordbruksekonomiers strukturer. 
Eftersom särskilda stödrättigheter 
tilldelades jordbrukare med så kallade 
jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. 
Jordbrukarna bör därför beviljas ett 
minimibelopp beräknat på grundval av det 
genomsnittliga stödet.

Or. el
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Motivering

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Ändringsförslag 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Erfarenheterna av tillämpningen av 
systemet med samlat gårdsstöd visar att 
frikopplat inkomststöd i flera fall har 
beviljats andra stödmottagare än fysiska 
personer vars yrkesmässiga verksamhet 
inte eller endast marginellt utgörs av 
jordbruksverksamhet. För att förhindra 
att inkomststöd inom jordbruket tilldelas 
sådana bolag och säkerställa att 
gemenskapsstödet uteslutande används 
för att tillförsäkra 
jordbruksbefolkningarna en skälig 
levnadsstandard, bör medlemsstaterna ges 
befogenhet att inte bevilja sådana bolag 
direktstöd i enlighet med denna 
förordning.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Erfarenheterna av tillämpningen av 
systemet med samlat gårdsstöd visar att 
frikopplat inkomststöd i flera fall har 

(20) Erfarenheterna av tillämpningen av 
systemet med samlat gårdsstöd visar att 
frikopplat inkomststöd i flera fall har 
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beviljats andra stödmottagare än fysiska 
personer vars yrkesmässiga verksamhet 
inte eller endast marginellt utgörs av 
jordbruksverksamhet. För att förhindra att 
inkomststöd inom jordbruket tilldelas 
sådana bolag och säkerställa att 
gemenskapsstödet uteslutande används för 
att tillförsäkra jordbruksbefolkningarna en 
skälig levnadsstandard, bör 
medlemsstaterna ges befogenhet att inte 
bevilja sådana bolag direktstöd i enlighet 
med denna förordning.

beviljats andra stödmottagare än fysiska 
personer vars yrkesmässiga verksamhet 
inte eller endast marginellt utgörs av 
jordbruksverksamhet. För att förhindra att 
inkomststöd inom jordbruket tilldelas 
sådana bolag och säkerställa att 
gemenskapsstödet uteslutande används för 
att tillförsäkra jordbruksbefolkningarna en 
skälig levnadsstandard, bör kriterier
fastställas för befogenheten att inte bevilja 
sådana bolag direktstöd på unionsnivå.

Or. pl

Motivering

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Ändringsförslag 190
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De behöriga nationella myndigheterna 
bör betala ut allt stöd enligt gemenskapens 
stödsystem i dess helhet till 
stödmottagarna, efter eventuella 
minskningar som föreskrivs i denna 
förordning och inom föreskrivna 
tidsperioder. För att göra förvaltningen av 
direktstöd mer flexibel bör 
medlemsstaterna få rätt att dela upp stödet i 
två utbetalningar per år.

(21) De behöriga nationella myndigheterna 
bör betala ut allt stöd enligt gemenskapens 
stödsystem i dess helhet till 
stödmottagarna, efter eventuella 
minskningar som föreskrivs i denna 
förordning och inom föreskrivna 
tidsperioder. För att göra förvaltningen av 
direktstöd mer flexibel bör 
medlemsstaterna få rätt att dela upp stödet i 
två utbetalningar per år och, med hänsyn 
till behoven inom sektorn, ges flexibilitet 
att fatta beslut om datum för 
utbetalningarna.



AM\727226SV.doc 49/93 PE407.776v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I stödsystemen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ingår ett 
direkt inkomststöd i första hand för att 
upprätthålla en rimlig levnadsstandard 
bland jordbruksbefolkningen. Detta syfte är 
nära förknippat med syftet att bevara 
landsbygdsområdena. För att undvika 
felaktig användning av gemenskapens 
medel bör inga stödutbetalningar göras 
till jordbrukare som på ett konstlat sätt 
har skapat de förutsättningar som krävs 
för att få sådant stöd.

(22) I stödsystemen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ingår ett 
direkt inkomststöd i första hand för att 
upprätthålla en rimlig levnadsstandard 
bland jordbruksbefolkningen. Detta syfte är 
nära förknippat med syftet att bevara 
landsbygdsområdena. Därför bör i första 
hand familjejordbruk få stöd.

Or. pl

Motivering

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Ändringsförslag 192
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att nå den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål måste 

utgår
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gemensamma stödsystem kunna anpassas 
till ändrade omständigheter, om 
nödvändigt inom korta tidsfrister.
Stödmottagare kan därför inte förlita sig 
på att stödvillkoren förblir oförändrade, 
och de bör vara förberedda på en 
eventuell översyn av systemen, framför 
allt mot bakgrund av den ekonomiska 
utvecklingen eller budgetläget.

Or. en

Ändringsförslag 193
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att nå den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål måste 
gemensamma stödsystem kunna anpassas 
till ändrade omständigheter, om nödvändigt 
inom korta tidsfrister. Stödmottagare kan 
därför inte förlita sig på att stödvillkoren 
förblir oförändrade, och de bör vara 
förberedda på en eventuell översyn av 
systemen, framför allt mot bakgrund av 
den ekonomiska utvecklingen eller 
budgetläget.

(23) För att nå den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål måste 
gemensamma stödsystem kunna anpassas 
till ändrade omständigheter, om nödvändigt 
inom korta tidsfrister. Stödmottagare kan 
därför inte förlita sig på att stödvillkoren 
förblir oförändrade, och de bör vara 
förberedda på en eventuell översyn av 
systemen, framför allt mot bakgrund av 
den ekonomiska utvecklingen eller 
budgetläget. De principer som införts i 
fördraget och som ligger till grund för den 
gemensamma jordbrukspolitiken måste 
dock respekteras.

Or. en
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Ändringsförslag 194
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att nå den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål måste 
gemensamma stödsystem kunna anpassas 
till ändrade omständigheter, om 
nödvändigt inom korta tidsfrister.
Stödmottagare kan därför inte förlita sig på 
att stödvillkoren förblir oförändrade, och 
de bör vara förberedda på en eventuell 
översyn av systemen, framför allt mot 
bakgrund av den ekonomiska utvecklingen 
eller budgetläget.

(23) För att nå den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål måste 
gemensamma stödsystem kunna anpassas 
till ändrade omständigheter. Stödmottagare 
kan därför inte förlita sig på att 
stödvillkoren förblir oförändrade, och de 
bör vara förberedda på en eventuell 
översyn av systemen, framför allt mot 
bakgrund av den ekonomiska utvecklingen 
eller budgetläget. Stödmottagarna måste 
få en rimlig tid på sig för att anpassa sig 
till de nya villkoren.

Or. ro

Motivering

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Ändringsförslag 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens första pelare bör 
bibehållas i framtiden i syfte att 
säkerställa jordbrukarnas nyckelroll som 
motor för ekonomin i många 
landsbygdsområden och som beskyddare 
av landskapet och garanter för de höga 
livsmedelssäkerhetsstandarder som EU 
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kräver.

Or. es

Motivering

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Ändringsförslag 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Obligatoriska uttag av jordbruksmark 
infördes för att reglera utbudet.
Marknadsutvecklingen inom sektorn för 
jordbruksgrödor tillsammans med 
införandet av frikopplat stöd gör att detta 
instrument inte längre är berättigat och det 
bör därför avskaffas. Arealuttagsrättigheter 
i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska därför 
aktiveras för hektar på samma stödvillkor 
som gäller för alla andra stödrättigheter.

(27) Obligatoriska uttag av jordbruksmark 
infördes för att reglera utbudet.
Marknadsutvecklingen inom sektorn för 
jordbruksgrödor tillsammans med 
införandet av frikopplat stöd gör att detta 
instrument inte längre är berättigat och det 
bör därför avskaffas. Arealuttagsrättigheter 
i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska därför 
delvis aktiveras för hektar på samma 
stödvillkor som gäller för alla andra 
stödrättigheter. De förluster som 
arealuttagen medför på miljöområdet bör 
kompenseras med införandet av nya 
åtgärder, särskilt när det gäller den 
biologiska mångfalden. Den återstående 
delen av arealuttagsrättigheterna bör 
kopplas till en skyldighet att skydda den 
biologiska mångfalden inom ett område, 
genom införandet av ett stöd för biologisk 
mångfald.

Or. fr
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Ändringsförslag 197
Neil Parish

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Obligatoriska uttag av jordbruksmark 
infördes för att reglera utbudet.
Marknadsutvecklingen inom sektorn för 
jordbruksgrödor tillsammans med 
införandet av frikopplat stöd gör att detta 
instrument inte längre är berättigat och det 
bör därför avskaffas. Arealuttagsrättigheter 
i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska därför 
aktiveras för hektar på samma stödvillkor 
som gäller för alla andra stödrättigheter.

(27) Obligatoriska uttag av jordbruksmark 
infördes för att reglera utbudet. 
Marknadsutvecklingen inom sektorn för 
jordbruksgrödor tillsammans med 
införandet av frikopplat stöd gör att detta 
instrument inte längre är berättigat och det 
bör därför avskaffas. Arealuttagsrättigheter 
i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 ska därför 
omvandlas till vanliga stödrättigheter.

Or. en

Motivering

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Ändringsförslag 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell 
på den individuella nivån tidigare stöd.
Allt eftersom åren går sedan införandet 
av systemet med samlat gårdsstöd och 
efter en successiv integrering av 
ytterligare sektorer i det systemet, blir det 
allt svårare att motivera avsevärda 

(28) De medlemsstater som valde en 
historisk genomförandemodell under vissa 
villkor bör tillåtas se över de 
stödrättigheter de tilldelats i syfte att gå 
över till schablonberäkning av 
enhetsvärdet, samtidigt som de måste se till 
att de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
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skillnader i stödnivå endast utifrån 
tidigare stöd. Av denna anledning bör de 
medlemsstater som valde en historisk 
genomförandemodell under vissa villkor 
tillåtas se över de stödrättigheter de 
tilldelats i syfte att gå över till 
schablonberäkning av enhetsvärdet, 
samtidigt som de måste se till att de 
allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden.
Anpassningen av stödrättigheterna bör äga 
rum under en lämplig övergångsperiod och 
antalet minskningar bör begränsas för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden. 
Anpassningen av stödrättigheterna bör äga 
rum under en lämplig övergångsperiod 
beroende på den tidsplan som fastställts i 
varje enskild medlemsstats och antalet 
minskningar bör begränsas för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

Or. es

Ändringsförslag 199
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån tidigare stöd. Allt 
eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, blir det allt svårare att 
motivera avsevärda skillnader i stödnivå 
endast utifrån tidigare stöd. Av denna 
anledning bör de medlemsstater som valde 
en historisk genomförandemodell under 

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån tidigare stöd. Allt 
eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, blir det allt svårare att 
motivera avsevärda skillnader i stödnivå 
endast utifrån tidigare stöd. Av denna 
anledning bör utbetalningen av det 
samlade gårdsstödet underställas en 
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vissa villkor tillåtas se över de 
stödrättigheter de tilldelats i syfte att gå 
över till schablonberäkning av 
enhetsvärdet, samtidigt som de måste se 
till att de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden.
Anpassningen av stödrättigheterna bör 
äga rum under en lämplig 
övergångsperiod och antalet minskningar 
bör begränsas för att jordbrukarna ska få 
möjlighet att så långt möjligt anpassa sig 
till de ändrade stödnivåerna.

skyldighet att odla eller upprätthålla 
produktionen inom de områden som 
erhåller stöd.

Or. pt

Motivering

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Ändringsförslag 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån tidigare stöd. Allt 
eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, blir det allt svårare att 
motivera avsevärda skillnader i stödnivå 

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån tidigare stöd. Allt 
eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, samt efter utvidgningen av 
unionen, blir det allt svårare att motivera 



PE407.776v01-00 56/93 AM\727226SV.doc

SV

endast utifrån tidigare stöd. Av denna 
anledning bör de medlemsstater som valde 
en historisk genomförandemodell under 
vissa villkor tillåtas se över de 
stödrättigheter de tilldelats i syfte att gå 
över till schablonberäkning av 
enhetsvärdet, samtidigt som de måste se 
till att de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden.
Anpassningen av stödrättigheterna bör äga 
rum under en lämplig övergångsperiod och 
antalet minskningar bör begränsas för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

avsevärda skillnader i stödnivå endast 
utifrån tidigare stöd. Av denna anledning 
bör samtliga medlemsstater införa ett 
enhetligt grundläggande schablonbelopp 
för gårdsstödet, samtidigt som de måste se 
till att de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. Detta belopp bör kompletteras 
med tilläggsstöd för områden med 
ogynnsamma villkor för jordbruk.
Anpassningen av stödrättigheterna bör äga 
rum under en lämplig övergångsperiod och 
antalet minskningar bör begränsas för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna. Anpassningen av 
stödrättigheterna för de nya 
medlemsstaterna bör däremot genomföras 
efter utgången av de övergångsperioder 
som anges i anslutningsakterna för de 
nya medlemsstaterna.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ändringsförslag 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
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valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån tidigare stöd. Allt 
eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, blir det allt svårare att 
motivera avsevärda skillnader i stödnivå 
endast utifrån tidigare stöd. Av denna 
anledning bör de medlemsstater som valde 
en historisk genomförandemodell under 
vissa villkor tillåtas se över de 
stödrättigheter de tilldelats i syfte att gå 
över till schablonberäkning av 
enhetsvärdet, samtidigt som de måste se till 
att de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden.
Anpassningen av stödrättigheterna bör äga 
rum under en lämplig övergångsperiod och 
antalet minskningar bör begränsas för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån tidigare stöd. Allt 
eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, blir det allt svårare att 
motivera avsevärda skillnader i stödnivå 
endast utifrån tidigare stöd. Av denna 
anledning bör de medlemsstater som valde 
en historisk genomförandemodell under 
vissa villkor och i samråd med de 
regionala myndigheterna samt på 
grundval av en konsekvensanalys,
uppmanas att se över de stödrättigheter de 
tilldelats i syfte att gå över till 
schablonberäkning av enhetsvärdet, 
samtidigt som de måste se till att de 
allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden.
Anpassningen av stödrättigheterna bör äga 
rum under en lämplig övergångsperiod och 
antalet minskningar bör begränsas för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

Or. fr

Motivering

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.
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Ändringsförslag 202
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån tidigare stöd. Allt 
eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, blir det allt svårare att 
motivera avsevärda skillnader i stödnivå 
endast utifrån tidigare stöd. Av denna 
anledning bör de medlemsstater som valde 
en historisk genomförandemodell under 
vissa villkor tillåtas se över de 
stödrättigheter de tilldelats i syfte att gå 
över till schablonberäkning av 
enhetsvärdet, samtidigt som de måste se till 
att de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden.
Anpassningen av stödrättigheterna bör 
äga rum under en lämplig övergångsperiod 
och antalet minskningar bör begränsas för 
att jordbrukarna ska få möjlighet att så 
långt möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

(28) Efter integreringen av det tidigare 
kopplade marknadsstödet i systemet med 
samlat gårdsstöd baseras värdet på 
stödrättigheterna i de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell på 
den individuella nivån för tidigare stöd. 
Allt eftersom åren går sedan införandet av 
systemet med samlat gårdsstöd och efter en 
successiv integrering av ytterligare sektorer 
i det systemet, kan det i vissa fall bli allt 
svårare att motivera avsevärda skillnader i 
stödnivå endast utifrån tidigare stöd. Av 
denna anledning bör de medlemsstater som 
valde en historisk genomförandemodell 
under vissa villkor tillåtas se över de 
stödrättigheter de tilldelats i syfte att gå 
över till schablonberäkning av 
enhetsvärdet, samtidigt som de måste se till 
att de allmänna principerna i 
gemenskapslagstiftningen och målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang får 
medlemsstaterna ta hänsyn till de 
geografiska områdenas särdrag när de 
fastställer enhetligare värden. Om en 
medlemsstat väljer att anpassa 
stödrättigheterna bör detta göras under en 
lämplig övergångsperiod och antalet 
minskningar bör begränsas för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Vid reformen 2003 fick 
medlemsstaterna möjlighet att tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd genom 
historiskt eller regionalt genomförande.
Sedan dess har medlemsstaterna haft 
möjlighet att bedöma både de ekonomiska 
och administrativa konsekvenserna av 
sina val. Medlemsstaterna bör därför få 
möjlighet att se över sina ursprungliga val 
mot bakgrund av sina erfarenheter. Av 
denna anledning bör de medlemsstater 
som valde den historiska modellen utöver 
att utjämna värdet på stödrättigheterna 
också tillåtas att byta till den regionala 
modellen. Dessutom bör de medlemsstater 
som valde den regionala modellen ges 
möjlighet att se över sina beslut på vissa 
villkor i syfte att schablonberäkna värdet 
på stödrättigheterna på ett i förväg 
fastställt sätt, samtidigt som de allmänna 
principerna för gemenskapslagstiftningen 
och målen med den gemensamma 
jordbrukspolitiken efterlevs. Sådana 
ändringar bör äga rum under en lämplig 
övergångsperiod och inom ett begränsat 
intervall minskningar för att 
jordbrukarna ska få möjlighet att så långt 
möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

utgår

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
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uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ändringsförslag 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Vid reformen 2003 fick 
medlemsstaterna möjlighet att tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd genom 
historiskt eller regionalt genomförande.
Sedan dess har medlemsstaterna haft 
möjlighet att bedöma både de ekonomiska 
och administrativa konsekvenserna av sina 
val. Medlemsstaterna bör därför få 
möjlighet att se över sina ursprungliga val 
mot bakgrund av sina erfarenheter. Av 
denna anledning bör de medlemsstater som 
valde den historiska modellen utöver att 
utjämna värdet på stödrättigheterna också 
tillåtas att byta till den regionala modellen.
Dessutom bör de medlemsstater som valde 
den regionala modellen ges möjlighet att se 
över sina beslut på vissa villkor i syfte att 
schablonberäkna värdet på 
stödrättigheterna på ett i förväg fastställt 
sätt, samtidigt som de allmänna principerna 
för gemenskapslagstiftningen och målen 
med den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. Sådana ändringar bör äga rum 
under en lämplig övergångsperiod och 
inom ett begränsat intervall minskningar 
för att jordbrukarna ska få möjlighet att så 
långt möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

(29) Vid reformen 2003 fick 
medlemsstaterna möjlighet att tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd genom 
historiskt eller regionalt genomförande.
Sedan dess har medlemsstaterna haft 
möjlighet att bedöma både de ekonomiska 
och administrativa konsekvenserna av sina 
val. Medlemsstaterna bör därför uppmanas
att se över sina ursprungliga val mot 
bakgrund av sina erfarenheter, i samråd 
med de regionala myndigheterna och på 
grundval av en konsekvensanalys. Av 
denna anledning bör de medlemsstater som 
valde den historiska modellen utöver att 
utjämna värdet på stödrättigheterna också 
uppmanas att byta till den regionala 
modellen. Dessutom bör de medlemsstater 
som valde den regionala modellen ges 
möjlighet att se över sina beslut på vissa 
villkor i syfte att schablonberäkna värdet 
på stödrättigheterna på ett i förväg fastställt 
sätt, samtidigt som de allmänna principerna 
för gemenskapslagstiftningen och målen 
med den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. Sådana ändringar bör äga rum 
under en lämplig övergångsperiod och 
inom ett begränsat intervall minskningar 
för att jordbrukarna ska få möjlighet att så 
långt möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

Or. fr
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Motivering

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant 
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Ändringsförslag 205
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Vid reformen 2003 fick 
medlemsstaterna möjlighet att tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd genom 
historiskt eller regionalt genomförande.
Sedan dess har medlemsstaterna haft 
möjlighet att bedöma både de ekonomiska 
och administrativa konsekvenserna av sina 
val. Medlemsstaterna bör därför få 
möjlighet att se över sina ursprungliga val 
mot bakgrund av sina erfarenheter. Av 
denna anledning bör de medlemsstater som 
valde den historiska modellen utöver att 
utjämna värdet på stödrättigheterna också 
tillåtas att byta till den regionala modellen.
Dessutom bör de medlemsstater som valde 
den regionala modellen ges möjlighet att se 
över sina beslut på vissa villkor i syfte att 
schablonberäkna värdet på 
stödrättigheterna på ett i förväg fastställt 
sätt, samtidigt som de allmänna principerna 
för gemenskapslagstiftningen och målen 
med den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. Sådana ändringar bör äga rum 
under en lämplig övergångsperiod och 
inom ett begränsat intervall minskningar 
för att jordbrukarna ska få möjlighet att så 
långt möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

(29) Vid reformen 2003 fick 
medlemsstaterna möjlighet att tillämpa 
systemet med samlat gårdsstöd genom 
historiskt eller regionalt genomförande. 
Sedan dess har medlemsstaterna haft 
möjlighet att bedöma både de ekonomiska 
och administrativa konsekvenserna av sina 
val. Medlemsstaterna bör därför få 
möjlighet att se över sina ursprungliga val 
mot bakgrund av sina erfarenheter. Av 
denna anledning bör de medlemsstater som 
valde den historiska modellen utöver att 
utjämna värdet på stödrättigheterna också 
ges möjlighet att byta till den regionala 
modellen. Dessutom bör de medlemsstater 
som valde den regionala modellen ges 
möjlighet att se över sina beslut på vissa 
villkor i syfte att schablonberäkna värdet 
på stödrättigheterna på ett i förväg fastställt 
sätt, samtidigt som de allmänna principerna 
för gemenskapslagstiftningen och målen 
med den gemensamma jordbrukspolitiken 
efterlevs. Sådana ändringar bör äga rum 
under en lämplig övergångsperiod och 
inom ett begränsat intervall minskningar 
för att jordbrukarna ska få möjlighet att så 
långt möjligt anpassa sig till de ändrade 
stödnivåerna.

Or. en
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Ändringsförslag 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Systemet med tvärvillkor och/eller 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
måste troligtvis ytterligare anpassas i 
framtiden, eftersom stödnivån för 
närvarande inte alltid förefaller ligga i 
linje med de berörda jordbrukarnas 
insatser för att uppfylla villkoren, vilket är 
en följd av att stödet fortfarande i hög 
grad grundas på historiska utgifter. 
Särskilt när det gäller 
djurskyddslagstiftningen är det uppenbart 
att bestämmelserna innebär en tung börda 
för djuruppfödarna, något som inte 
återspeglas i deras stödnivå. Om 
importerade produkter emellertid 
uppfyllde samma djurskyddsstandarder 
skulle det inte finnas något behov av att 
kompensera jordbrukarna för deras 
efterlevnad av gemenskapslagstiftningen 
på detta område. Kommissionen bör 
därför inom ramen för WTO 
förhandlingarna arbeta för att icke 
handelsrelaterade frågor ska erkännas 
som importkriterier.

Or. en

Motivering

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled ” CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development”.
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Ändringsförslag 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn.
Därför bör de delvis kopplade stöden inom 
dessa sektorer integreras i systemet med 
samlat gårdsstöd. För att gradvis anpassa 
jordbrukarna i nötköttssektorn till de nya 
stödordningarna bör en infasning ske av 
integreringen av det särskilda bidraget för 
handjur och av slaktbidraget. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling kan ge producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Därför bör de medlemsstater 
som så väljer tillåtas att gå vidare i 
frikopplingen av stöden. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

Or. es



PE407.776v01-00 64/93 AM\727226SV.doc

SV

Ändringsförslag 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn.
Därför bör de delvis kopplade stöden inom 
dessa sektorer integreras i systemet med 
samlat gårdsstöd. För att gradvis anpassa 
jordbrukarna i nötköttssektorn till de nya 
stödordningarna bör en infasning ske av 
integreringen av det särskilda bidraget för 
handjur och av slaktbidraget. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde.
Därför bör de delvis kopplade stöden inom 
dessa sektorer integreras i systemet med 
samlat gårdsstöd. Eftersom de delvis 
kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

Or. fr

Motivering

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.
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Ändringsförslag 209
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn.
Därför bör de delvis kopplade stöden inom 
dessa sektorer integreras i systemet med 
samlat gårdsstöd. För att gradvis anpassa 
jordbrukarna i nötköttssektorn till de nya 
stödordningarna bör en infasning ske av 
integreringen av det särskilda bidraget för 
handjur och av slaktbidraget. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn.
Därför bör medlemsstaterna ges en 
möjlighet att integrera de delvis kopplade 
stöden inom dessa sektorer i systemet med 
samlat gårdsstöd. För att gradvis anpassa 
jordbrukarna i nötköttssektorn till de nya 
stödordningarna bör en infasning ske av 
integreringen av det särskilda bidraget för 
handjur och av slaktbidraget. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

Or. pt

Motivering

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
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medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Ändringsförslag 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn.
Därför bör de delvis kopplade stöden inom 
dessa sektorer integreras i systemet med 
samlat gårdsstöd. För att gradvis anpassa 
jordbrukarna i nötköttssektorn till de nya 
stödordningarna bör en infasning ske av 
integreringen av det särskilda bidraget för 
handjur och av slaktbidraget. Eftersom de 
delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Därför bör de delvis kopplade 
stöden inom alla sektorer integreras i 
systemet med samlat gårdsstöd. Eftersom 
de delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.

Or. en



AM\727226SV.doc 67/93 PE407.776v01-00

SV

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Ändringsförslag 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid nödvändigt att 
behålla en miniminivå 
jordbruksproduktion inom sektorerna för 
am- och dikor och för får- och getkött.
Framför allt gäller detta regioner där 
jordbrukarna saknar andra ekonomiska 
alternativ. Därför bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att behålla det kopplade stödet 
på nuvarande nivå eller, för am- och 
dikor, på en lägre nivå. I detta fall bör 
särskilda bestämmelser fastställas för 
efterlevnaden av identifierings- och 
registreringskraven i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 
och rådets förordning (EG) nr 21/2004, 
framför allt i syfte att säkerställa djurens 
spårbarhet.

utgår

Or. en

Motivering

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Ändringsförslag 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid nödvändigt att 
behålla en miniminivå jordbruksproduktion 
inom sektorerna för am- och dikor och för 
får- och getkött. Framför allt gäller detta 
regioner där jordbrukarna saknar andra 
ekonomiska alternativ. Därför bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att behålla 
det kopplade stödet på nuvarande nivå 
eller, för am- och dikor, på en lägre nivå.
I detta fall bör särskilda bestämmelser 
fastställas för efterlevnaden av 
identifierings- och registreringskraven i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 och rådets 
förordning (EG) nr 21/2004, framför allt i 
syfte att säkerställa djurens spårbarhet.

(31) För att balansen ska upprätthållas 
inom en del sektorer och för 
jordbruksekonomierna i vissa regioner är 
det emellertid nödvändigt att behålla en 
miniminivå jordbruksproduktion. Framför 
allt gäller detta regioner där jordbrukarna 
saknar andra ekonomiska alternativ. Därför 
bör medlemsstaterna ha möjlighet att 
behålla det kopplade stödet på nuvarande 
nivå.

Or. es

Ändringsförslag 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid nödvändigt att 
behålla en miniminivå jordbruksproduktion 
inom sektorerna för am- och dikor och för 
får- och getkött. Framför allt gäller detta 
regioner där jordbrukarna saknar andra 
ekonomiska alternativ. Därför bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att behålla 
det kopplade stödet på nuvarande nivå 
eller, för am- och dikor, på en lägre nivå. I 

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid när det gäller 
animalieproduktion och, följaktligen, det 
särskilda bidraget för handjur, 
slaktbidraget för kalvar, slaktbidraget för 
andra nötkreatur än kalvar, am- och 
dikobidraget och stödet till får- och 
getsektorn nödvändigt att behålla en 
miniminivå jordbruksproduktion. Framför 
allt gäller detta regioner där jordbrukarna 
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detta fall bör särskilda bestämmelser 
fastställas för efterlevnaden av 
identifierings- och registreringskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1760/2000 och rådets förordning 
(EG) nr 21/2004, framför allt i syfte att
säkerställa djurens spårbarhet.

saknar andra ekonomiska alternativ. Därför 
bör medlemsstaterna ha möjlighet att 
behålla det kopplade stödet på nuvarande 
nivå eller, för am- och dikor, får och getter 
på en lägre nivå. I detta fall bör särskilda 
bestämmelser fastställas för efterlevnaden 
av identifierings- och registreringskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1760/2000 och rådets förordning 
(EG) nr 21/2004, framför allt i syfte att 
säkerställa djurens spårbarhet.

Or. fr

Motivering

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Ändringsförslag 214
Kyösti Virrankoski

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid nödvändigt att 
behålla en miniminivå 
jordbruksproduktion inom sektorerna för 
am- och dikor och för får- och getkött.
Framför allt gäller detta regioner där 
jordbrukarna saknar andra ekonomiska 
alternativ. Därför bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att behålla det kopplade stödet på 
nuvarande nivå eller, för am- och dikor, på 
en lägre nivå. I detta fall bör särskilda 
bestämmelser fastställas för efterlevnaden 
av identifierings- och registreringskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(31) När det gäller am- och dikobidraget, 
det särskilda bidraget för handjur, 
slaktbidraget för kalvar och får- och 
getsektorn är det nödvändigt att behålla 
en miniminivå jordbruksproduktion för 
att upprätthålla balansen inom sektorerna 
och för jordbruksekonomierna i vissa 
regioner. Framför allt gäller detta regioner 
där jordbrukarna saknar andra ekonomiska 
alternativ. Därför bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att behålla det kopplade stödet på 
nuvarande nivå eller, när det gäller am-
och dikor, det särskilda bidraget för 
handjur och slaktbidraget för kalvar, på 
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(EG) nr 1760/2000 och rådets förordning 
(EG) nr 21/2004, framför allt i syfte att 
säkerställa djurens spårbarhet.

en lägre nivå. I detta fall bör särskilda 
bestämmelser fastställas för efterlevnaden 
av identifierings- och registreringskraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1760/2000 och rådets förordning 
(EG) nr 21/2004, framför allt i syfte att 
säkerställa djurens spårbarhet.

Or. en

Motivering

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should be maintained not only for suckler cows, but also for 
the slaughtering of calves and male bovine animals.

Ändringsförslag 215
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Det krävs särskilda åtgärder för att 
bistå EU:s fårsektor, som drabbats av en 
kraftig nedgång. Rekommendationerna i 
Europaparlamentets resolution av den 
19 juni 2008 om framtiden för får-, lamm-
och getsektorn i Europa1 bör genomföras.
_____________
1 Antagna texter P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Ändringsförslag 216
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till 
en lämplig nivå. De villkor som ska gälla 
för ekonomiska bidrag till 
skördeförsäkringar och kompensation i 
samband med djur- eller växtsjukdomar 
bör fastställas i enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 5 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd för försäkringar och 
gemensamma jordbruksfonder. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa direkta 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. De villkor som ska 
gälla för ekonomiska bidrag till 
skördeförsäkringar och kompensation i 
samband med djur- eller växtsjukdomar 
bör fastställas i enlighet därmed. Det 
kommer dessutom att krävas ny 
lagstiftning för att tvinga 
medlemsstaterna att införa system för 
kostnadsfördelning för jordbrukare i syfte 
att hantera de kostnader som uppstår i 
samband med utbrott av smittsamma 
djursjukdomar. Den nya lagstiftningen 
bör fastställa en gemensam ram för 
medlemsstaterna för inrättandet av 
systemen för kostnadsfördelning. Syftet 
med lagstiftningen är att få stopp på den 
snedvridning av konkurrensen mellan 
jordbrukarna från de olika 
medlemsstaterna som uppstår till följd av 
skillnader i de nationella statliga bidragen 
till kostnaderna i samband med utbrott av 
smittsamma djursjukdomar. Den nya 
lagstiftningen skulle också ha som mål att 
uppmuntra jordbrukarna att minimera 
risken för infektioner och spridning av 
smittsamma djursjukdomar. De 
medlemsstater som redan har system för 
kostnadsfördelning för sina jordbrukare 
måste ändra dessa system så att de blir 
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förenliga med den gemensamma ramen.

Or. en

Ändringsförslag 217
Neil Parish

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 5 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna. Eftersom det blir allt 
viktigare med en effektiv riskhantering bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att bidra 
ekonomiskt till de premier jordbrukarna 
betalar för skördeförsäkring och till 
finansiering av ekonomisk kompensation 
för vissa ekonomiska förluster i samband 
med djur- eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed. Alla dessa åtgärder bör 
betraktas som tillfälliga för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att anpassa sig 
till en fullständig frikoppling av stödet 
och en mer marknadsinriktad politik. De 
bör därför upphöra 2013.

Or. en
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Motivering

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Ändringsförslag 218
Lutz Goepel

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 12 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering kan medlemsstaterna bidra 
ekonomiskt till de premier jordbrukarna 
betalar för skördeförsäkring och till 
finansiering av ekonomisk kompensation 
för vissa ekonomiska förluster i samband 
med djur- eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå.

Or. de
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Motivering

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Ändringsförslag 219
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10% av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. För 
nya medlemsstater som inte erhåller 
100 % av direktstöden kan denna 
procentandel höjas till 15 % så att de kan 
få tillräckligt stöd. Detta stöd bör göra det 
möjligt för medlemsstaterna att hantera 
miljöfrågor och förbättra 
jordbruksprodukternas kvalitet och 
saluföringen av dem. Särskilt stöd bör 
också vara tillgängligt för att mildra 
konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå.

Or. ro
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Motivering

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Ändringsförslag 220
Kyösti Virrankoski

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 15 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

Or. en
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Ändringsförslag 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med 
djur- eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till 
en lämplig nivå. De villkor som ska gälla 
för ekonomiska bidrag till 
skördeförsäkringar och kompensation i 
samband med djur- eller växtsjukdomar 
bör fastställas i enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer.

Or. es
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Ändringsförslag 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade och 
fastställda fall. Detta stöd bör göra det 
möjligt för medlemsstaterna att hantera 
miljöfrågor och förbättra 
jordbruksprodukternas kvalitet och 
saluföringen av dem. Särskilt stöd bör 
också vara tillgängligt för att mildra 
konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed. Alla dessa åtgärder bör 
betraktas som tillfälliga för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att anpassa sig 
till en fullständig frikoppling av stödet 
och en mer marknadsinriktad politik. De 
bör därför upphöra 2013.

Or. en

Motivering

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
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a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Ändringsförslag 223
Stéphane Le Foll

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av frikopplingen av 
stöd inom särskilt känsliga sektorer.
Eftersom det blir allt viktigare med en 
effektiv riskhantering bör medlemsstaterna 
ges möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

Or. fr

Motivering

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…) il 
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apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur 
pourront être prises.

Ändringsförslag 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Eftersom det blir allt viktigare med 
en effektiv riskhantering bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att bidra 
ekonomiskt till de premier jordbrukarna 
betalar för lantbruksförsäkringar och till 
finansiering av ekonomisk kompensation 
för vissa ekonomiska förluster i samband 
med djur- eller växtsjukdomar.

Or. es

Motivering

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Ändringsförslag 225
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Medlemsstaterna bör tillåtas inrätta 
särskilda stödåtgärder för att på lämpligt 
sätt kunna hantera de nya utmaningar 
som hälsokontrollen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken kan medföra.
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Or. de

Ändringsförslag 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Direktstöden inom systemet för samlat 
gårdsstöd baserades på referensbelopp för 
de direktstöd som tidigare mottogs eller på 
regionaliserat stöd per hektar. Jordbrukare i 
de nya medlemsstaterna erhöll inget 
direktstöd från gemenskapen och hade inga 
historiska referenser för kalenderåren 2000, 
2001 och 2002. Därför fastställs det i 
förordning (EG) nr 1782/2003 att systemet 
med samlat gårdsstöd i de nya 
medlemsstaterna ska baseras på 
regionaliserade belopp per hektar. Nu när 
de nya medlemsstaterna har varit med i 
gemenskapen i ett antal år, skulle 
referensperioder kunna användas för dem 
som ännu inte har gått över till systemet 
med samlat gårdsstöd. I syfte att 
underlätta övergången till systemet med 
samlat gårdsstöd och framför allt för att 
undvika spekulationer, bör de nya 
medlemsstaterna vid beräkningen av 
stödrättigheter inom systemet med samlat 
gårdsstöd ha rätt att beakta de arealer för 
vilka historiskt stöd har beviljats inom 
systemet för enhetlig arealersättning.

(33) Direktstöden inom systemet för samlat 
gårdsstöd baserades på referensbelopp för 
de direktstöd som tidigare mottogs eller på 
regionaliserat stöd per hektar. Jordbrukare i 
de nya medlemsstaterna erhöll inget 
direktstöd från gemenskapen och hade inga 
historiska referenser för kalenderåren 2000, 
2001 och 2002. Därför fastställs det i 
förordning (EG) nr 1782/2003 att systemet 
med samlat gårdsstöd i de nya 
medlemsstaterna ska baseras på 
regionaliserade belopp per hektar. Nu när 
de nya medlemsstaterna har varit med i 
gemenskapen i ett antal år och i ett läge 
med oskäliga skillnader i det utdelade 
direktstödet bör man överväga att införa 
ett schablonmässigt stödbelopp i samtliga 
medlemsstater från och med 2014.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.
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Ändringsförslag 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Enligt alternativet med 
regionalisering av systemet med samlat 
gårdsstöd bör de nya medlemsstaterna ha 
möjlighet att anpassa värdet av 
stödrättigheterna per hektar utifrån 
objektiva kriterier för att kunna 
säkerställa likabehandling av 
jordbrukarna och undvika snedvridningar 
av marknaden.

utgår

Or. pl

Motivering

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Ändringsförslag 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan
integreras i det systemet för att främja ett 

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu skulle 
kunna integreras i det systemet för att 
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mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 
koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, 
proteingrödor, ris, potatisstärkelse och 
nötter som har blivit allt mindre effektiva, 
vilket talar för alternativet med 
frikopplade stöd. När det gäller lin är det 
också lämpligt att avskaffa stödet för 
beredning och att integrera de berörda 
beloppen i systemet med samlat gårdsstöd.
När det gäller ris, torkat foder, 
potatisstärkelse och lin bör en 
övergångsperiod tillhandahållas för att 
övergången till frikopplat stöd ska gå så 
smidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör 
även fortsättningsvis tillåtas att koppla 
den nationella delen av stödet för nötter 
för att dämpa effekterna av frikopplingen.

främja ett mer marknadsorienterat och 
hållbart jordbruk, om medlemsstaten så 
önskar.

Or. es

Ändringsförslag 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan 
integreras i det systemet för att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan 
integreras i det systemet för att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 
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koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, 
proteingrödor, ris, potatisstärkelse och 
nötter som har blivit allt mindre effektiva, 
vilket talar för alternativet med frikopplade 
stöd. När det gäller lin är det också 
lämpligt att avskaffa stödet för beredning 
och att integrera de berörda beloppen i 
systemet med samlat gårdsstöd. När det 
gäller ris, torkat foder, potatisstärkelse och 
lin bör en övergångsperiod tillhandahållas 
för att övergången till frikopplat stöd ska 
gå så smidigt som möjligt.
Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis 
tillåtas att koppla den nationella delen av 
stödet för nötter för att dämpa effekterna av 
frikopplingen.

koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, ris, 
potatisstärkelse och nötter som har blivit 
allt mindre effektiva, vilket talar för 
alternativet med frikopplade stöd. När det 
gäller potatisstärkelse och lin bör en 
övergångsperiod tillhandahållas för att 
övergången till frikopplat stöd ska gå så 
smidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör 
även fortsättningsvis tillåtas att koppla den 
nationella delen av stödet för nötter för att 
dämpa effekterna av frikopplingen.

Or. fr

Motivering

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Ändringsförslag 230
Bernadette Bourzai

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
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förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan 
integreras i det systemet för att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 
koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, 
proteingrödor, ris, potatisstärkelse och 
nötter som har blivit allt mindre effektiva, 
vilket talar för alternativet med frikopplade 
stöd. När det gäller lin är det också 
lämpligt att avskaffa stödet för beredning 
och att integrera de berörda beloppen i 
systemet med samlat gårdsstöd. När det 
gäller ris, torkat foder, potatisstärkelse och 
lin bör en övergångsperiod tillhandahållas 
för att övergången till frikopplat stöd ska 
gå så smidigt som möjligt.
Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis 
tillåtas att koppla den nationella delen av 
stödet för nötter för att dämpa effekterna av 
frikopplingen.

förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan 
integreras i det systemet för att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 
koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, ris och
potatisstärkelse som har blivit allt mindre 
effektiva, vilket talar för alternativet med
frikopplade stöd. När det gäller ris, 
potatisstärkelse och lin bör en 
övergångsperiod tillhandahållas för att 
övergången till frikopplat stöd ska gå så 
smidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör 
även fortsättningsvis tillåtas att koppla den 
nationella delen av stödet för nötter för att 
dämpa effekterna av frikopplingen.

Or. fr

Motivering

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Ändringsförslag 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Frikopplingen av direktstödet och (36) Frikopplingen av direktstödet och 
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införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan 
integreras i det systemet för att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 
koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, 
proteingrödor, ris, potatisstärkelse och 
nötter som har blivit allt mindre effektiva, 
vilket talar för alternativet med frikopplade 
stöd. När det gäller lin är det också 
lämpligt att avskaffa stödet för beredning 
och att integrera de berörda beloppen i 
systemet med samlat gårdsstöd. När det 
gäller ris, torkat foder, potatisstärkelse och 
lin bör en övergångsperiod tillhandahållas 
för att övergången till frikopplat stöd ska 
gå så smidigt som möjligt.
Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis 
tillåtas att koppla den nationella delen av 
stödet för nötter för att dämpa effekterna av 
frikopplingen.

införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan 
integreras i det systemet för att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 
koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, 
proteingrödor, ris och potatisstärkelse som 
har blivit allt mindre effektiva, vilket talar 
för alternativet med frikopplade stöd. När 
det gäller lin är det också lämpligt att 
avskaffa stödet för beredning och att 
integrera de berörda beloppen i systemet 
med samlat gårdsstöd. När det gäller ris, 
torkat foder, potatisstärkelse och lin bör en 
övergångsperiod tillhandahållas för att 
övergången till frikopplat stöd ska gå så 
smidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör 
även fortsättningsvis tillåtas att koppla den 
nationella delen av stödet för nötter för att 
dämpa effekterna av frikopplingen.

Or. fr

Motivering

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Ändringsförslag 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller nötter, 
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 
ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

(37) Till följd av den möjliga integreringen 
av nya ordningar i systemet med samlat 
gårdsstöd, bör det fastställas hur den nya 
nivån individuellt inkomststöd ska 
beräknas inom det systemet.

Or. es

Ändringsförslag 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller nötter, 
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 
ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas övergångsbestämmelser
för hur den nya nivån individuellt 
inkomststöd ska beräknas inom det 
systemet fram till och med 2013. När det 
gäller nötter, potatisstärkelse och lin bör 
ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
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referensperioderna. Från och med 2014 
bör samtliga medlemsstater införa ett 
enhetligt system för schablonmässigt 
direktstöd. 

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ändringsförslag 234
Jan Mulder, Niels Busk

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller nötter, 
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 
ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller nötter, 
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 
ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år eller 
jordbrukarnas produktionskvoter under 
de senaste åren. Vid integrering av stöd 
som hittills varit delvis uteslutna från 
systemet med samlat gårdsstöd bör 
medlemsstaterna emellertid få möjlighet att 
använda de ursprungliga 
referensperioderna.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Bernadette Bourzai

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller nötter,
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 
ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller potatisstärkelse 
och lin bör ökningen utgå från det stöd 
jordbrukarna har tagit emot under senare 
år. Vid integrering av stöd som hittills varit 
delvis uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

Or. fr

Motivering

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Ändringsförslag 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller nötter,
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller 
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 
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ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

Or. fr

Motivering

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Ändringsförslag 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Stödsituationen för 
tobaksproducenterna bör understrykas. 
Erfarenheterna från denna sektor visar 
nämligen att man bör förlänga det 
kopplade stödet fram till 2013 för att 
undvika allvarliga socioekonomiska 
konsekvenser i vissa regioner och bättre 
förbereda producenterna inför 
övergången till det nya systemet.

Or. es



PE407.776v01-00 90/93 AM\727226SV.doc

SV

Ändringsförslag 238
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Genom förordning (EG) 
nr 1782/2003 införs särskilt stöd för 
energigrödor för att stödja utvecklingen 
av denna sektor. Det finns inte längre 
tillräckliga anledningar att bevilja särskilt 
stöd för energigrödor på grund av den 
senaste tidens utveckling inom sektorn för 
bioenergi, och framför allt den stora 
efterfrågan på sådana produkter på de 
internationella marknaderna och 
införandet av bindande mål bioenergins 
andel av den totala bränsleförbrukningen 
år 2022.

utgår

Or. ro

Motivering

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Ändringsförslag 239
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 (38) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
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införs särskilt stöd för energigrödor för att 
stödja utvecklingen av denna sektor. Det 
finns inte längre tillräckliga anledningar att 
bevilja särskilt stöd för energigrödor på 
grund av den senaste tidens utveckling 
inom sektorn för bioenergi, och framför allt 
den stora efterfrågan på sådana produkter 
på de internationella marknaderna och 
införandet av bindande mål bioenergins 
andel av den totala bränsleförbrukningen 
år 2022.

införs särskilt stöd för energigrödor för att 
stödja utvecklingen av denna sektor. Det 
finns inte längre tillräckliga anledningar att 
bevilja kopplat stöd för energigrödor på 
grund av den senaste tidens utveckling 
inom sektorn för bioenergi, och framför allt 
den stora efterfrågan på sådana produkter 
på de internationella marknaderna och 
införandet av bindande mål för bioenergins 
andel av den totala bränsleförbrukningen 
år 2020. Följaktligen bör sådana belopp i 
framtiden ingå i systemet med samlat 
gårdsstöd.

Or. de

Ändringsförslag 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Jordbrukarna i de nya 
medlemsstaterna kommer att få direktstöd 
via en infasningsmekanism; det föreskrivs i 
anslutningsakten för Tjeckien, Estland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, 
Polen, Slovenien och Slovakien, samt i 
anslutningsakten för Bulgarien och 
Rumänien.

(41) Jordbrukarna i de nya 
medlemsstaterna kommer att få direktstöd 
via en infasningsmekanism; det föreskrivs i 
anslutningsakten för Tjeckien, Estland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, 
Polen, Slovenien och Slovakien, samt i 
anslutningsakten för Bulgarien och 
Rumänien. Detta stöd bör beräknas 
utifrån det enhetliga schablonbeloppet i 
samtliga medlemsstater.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Ändringsförslag 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Till följd av infasningen av 
direktstöden i de nya medlemsstaterna 
införs genom anslutningsakterna en ram för 
att möjliggöra för nya medlemsstater att 
betala ut kompletterande nationella 
direktstöd. Villkoren för beviljandet av 
sådant stöd bör fastställas.

(44) Till följd av infasningen av 
direktstöden i de nya medlemsstaterna 
införs genom anslutningsakterna en ram för 
att möjliggöra för nya medlemsstater att 
betala ut kompletterande nationella 
direktstöd. Dessa kompletterande stöd bör 
avskaffas och de nya stöden beräknas 
utifrån det enhetliga schablonbelopp som 
gäller i samtliga medlemsstater.

Or. pl

Motivering

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ändringsförslag 242
Giovanna Corda

Förslag till förordning
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Med hänsyn till de störningar på 
världsmarknaden som under den senaste 
tiden skakat Europeiska unionen är det 
mycket viktigt att införa nya instrument 
som förbättrar balansen på marknaderna 
och framför allt att se till att alla 
människor kan livnära sig på ett värdigt 
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sätt. EU:s djupa jordbrukspolitiska 
kunskaper måste dessutom överföras till 
de mindre utvecklade länderna så att de 
kan förbättra sin produktion och skydda 
sig mot störningar på marknaden. Det 
vore därför lämpligt att utforma en 
verklig strategi för utbyten med 
jordbrukarna i dessa länder så att de kan 
involveras i EU:s utbildningsprogram. 
Det är därför viktigt att utöka utbudet på 
världsmarknaden genom att främja ett 
konkurrenskraftigt jordbruk som 
respekterar miljön.

Or. fr
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