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Ändringsförslag 111
Britta Reimers

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Jordbruket och konsumenterna behöver ett fritt och marknadsinriktat Europa, som befriar 
jordbruket från statlig livsmedelsförsörjning och statligt förmynderi. Med sitt förslag missar 
tyvärr kommissionen chansen att slå in på den vägen och systematiskt avskaffa 
subventionerna. Den aktuella strukturen leder i stället till mer byråkrati och skapar därmed 
merkostnader för både sökande och medlemsstater.

Ändringsförslag 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara 
framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans11 fastställs möjliga utmaningar, 
syften och inriktningar för den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
efter 2013. Mot bakgrund av de 
diskussioner som hållits kring meddelandet 
bör den gemensamma jordbrukspolitiken 
reformeras med verkan från och med den 1 

(1) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara 
framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans11 fastställs möjliga utmaningar, 
syften och inriktningar för den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
efter 2013. Mot bakgrund av de 
diskussioner som hållits kring meddelandet 
bör den gemensamma jordbrukspolitiken 
reformeras med verkan från och med den 1 
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januari 2014. Den reformen bör omfatta 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
viktigaste instrument, däribland rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 
januari 2009 om upprättande av 
gemensamma regler för system för 
direktstöd för jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och 
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1782/2003. Med tanke 
på reformens omfattning bör förordning 
(EG) nr 73/2009 upphävas och ersättas 
med en ny text. Reformen bör också så 
långt det är möjligt harmonisera och 
förenkla bestämmelserna.

januari 2014. Den reformen bör omfatta 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
viktigaste instrument, däribland rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 
januari 2009 om upprättande av 
gemensamma regler för system för 
direktstöd för jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och 
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1782/2003. Reformen 
bör harmonisera och förenkla 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 113
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara 
framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans fastställs möjliga utmaningar, syften 
och inriktningar för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013. Mot 
bakgrund av de diskussioner som hållits 
kring meddelandet bör den gemensamma 
jordbrukspolitiken reformeras med verkan 
från och med den 1 januari 2014. Den 
reformen bör omfatta den gemensamma 
jordbrukspolitikens viktigaste instrument, 
däribland rådets förordning (EG) nr 

(1) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara 
framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans fastställs möjliga utmaningar, syften 
och inriktningar för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013. Mot 
bakgrund av de diskussioner som hållits 
kring meddelandet bör den gemensamma 
jordbrukspolitiken reformeras med verkan 
från och med den 1 januari 2014. Den 
reformen bör omfatta den gemensamma 
jordbrukspolitikens viktigaste instrument, 
däribland rådets förordning (EG) nr 
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73/2009 av den 19 januari 2009 om 
upprättande av gemensamma regler för 
system för direktstöd för jordbrukare inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och 
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1782/2003. Med tanke 
på reformens omfattning bör förordning 
(EG) nr 73/2009 upphävas och ersättas 
med en ny text. Reformen bör också så 
långt det är möjligt harmonisera och 
förenkla bestämmelserna.

73/2009 av den 19 januari 2009 om 
upprättande av gemensamma regler för 
system för direktstöd för jordbrukare inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och 
om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och 
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1782/2003. Med tanke 
på reformens omfattning bör förordning 
(EG) nr 73/2009 upphävas och ersättas 
med en ny text. Reformen bör också 
harmonisera och förenkla bestämmelserna.

Or. pt

Ändringsförslag 114
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är viktigt att ha en stark 
gemensam jordbrukspolitik som stöds av 
den budget som behövs för 
perioden 2007–2013 för att skapa verklig 
tillväxt, med målsättningen att Europeiska 
unionen vid alla tidpunkter ska kunna 
producera en nödvändig mängd och 
variation av livsmedel av hög kvalitet samt 
främja sysselsättningen, bevara och 
producera miljövänliga varor, bekämpa 
klimatförändringar och förvalta 
territorier. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör vidare bygga på 
bestämmelser som är begripliga för 
jordbrukare, övriga berörda parter och 
medborgare i allmänhet för att garantera 
genomförandets öppenhet, möjliggöra 
tillsyn samt minska kostnaderna för 
operatörer och administratörer.

Or. pt
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Ändringsförslag 115
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den gemensamma jordbrukspolitiken 
strider mot principerna för den inre 
marknaden samt principen om rättvisa 
konkurrensvillkor för alla inom hela 
Europeiska unionen och de globala 
marknaderna. Den går stick i stäv med 
EU:s konkurrensregler och med 
bestämmelser beträffande alla övriga 
sektorer som berör statligt stöd. Därmed 
bör den gemensamma jordbrukspolitikens 
medel för direktstöd och verktyg för 
marknadsförvaltningen minskas avsevärt 
och undantag från statligt stöd och 
konkurrensregler bör upphöra, vilket ger 
de europeiska jordbrukarna möjlighet att 
fritt konkurrera inom EU och de globala 
marknaderna.

Or. en

Motivering

Statliga subventioner bör inte användas för att gynna mindre lönsamma jordbruk på 
bekostnad av mer lönsamma jordbruk.

Ändringsförslag 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den gemensamma jordbrukspolitiken 
strider mot principerna för den inre 
marknaden samt principen om rättvisa 
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konkurrensvillkor för alla inom hela 
Europeiska unionen. Den går stick i stäv 
med EU:s konkurrensregler och med 
bestämmelser beträffande alla övriga 
sektorer som berör statligt stöd. Därmed 
bör den gemensamma jordbrukspolitikens 
medel för direktstöd och verktyg för 
marknadsförvaltningen minskas avsevärt 
och undantag från statligt stöd och 
konkurrensregler bör upphöra. För att 
vara förenliga med principerna för den 
inre marknaden, bör offentliga medel för 
jordbruket inriktas helt och hållet på att 
uppnå målsättningarna i 2020-strategin, 
vilket ger de europeiska jordbrukarna 
möjlighet att fritt konkurrera inom EU 
och de globala marknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genomförandet av denna förordning 
bör överensstämma med målen för 
utvecklingssamarbete i EU:s policygram 
för livsmedelsförsörjning 
(COM(2010)0127), särskilt vad gäller att 
försäkra att utvecklingen av åtgärder 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inte riskerar 
livsmedelsproduktionskapaciteten och 
långsiktig livsmedelssäkerhet i 
utvecklingsländerna samt möjligheten för 
dessa samhällen att livnära sig, samtidigt 
som den konsekventa politiken för 
utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt uppfylls.

Or. en
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Ändringsförslag 118
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genomförandet av denna förordning 
bör överensstämma med målen för 
utvecklingssamarbete i EU:s policygram 
för livsmedelsförsörjning 
(COM(2010)0127), särskilt vad gäller att 
försäkra att utvecklingen av åtgärder 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken inte riskerar 
livsmedelsproduktionskapaciteten och 
långsiktig livsmedelssäkerhet i 
utvecklingsländerna samt möjligheten för 
dessa samhällen att livnära sig, samtidigt 
som den konsekventa politiken för 
utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
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stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga 
taken för frivilligt kopplat stöd, anta 
regler om förfarandet för fastställande 
och godkännande av beslut inom ramen 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
det förfarande för godkännande och 
anmälan till producenterna som är kopplat 
till tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
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undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga taken 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga taken 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, fastställa 
bestämmelser om beräkningen av 
minskningen av beloppet för grödspecifikt 
stöd för bomull, anta regler som rör 
allmänna anmälningskrav. Befogenheterna 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 121
James Nicholson, Julie Girling
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga taken 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga taken 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, fastställa 
bestämmelser om beräkningen av 
minskningen av beloppet för grödspecifikt 
stöd för bomull, anta regler som rör 
allmänna anmälningskrav. Befogenheterna 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.
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Or. en

Ändringsförslag 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga taken 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett frivilligt stöd som kompenserar 
för områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för ett frivilligt stöd 
som ges till unga jordbrukare, fastställa de 
årliga taken för frivilligt kopplat stöd, anta 
regler om förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med ett tidsbestämt grödspecifikt
stöd för bomull, fastställa bestämmelser 
om beräkningen av minskningen av 
beloppet för grödspecifikt stöd för bomull, 
anta regler som rör allmänna 
anmälningskrav. Befogenheterna bör 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
regler och allmänna principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. de

Ändringsförslag 123
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare, fastställa de årliga taken 
för frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 

(5) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning och 
undvika illojal konkurrens eller 
diskriminering mellan jordbrukare, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
följande: att fastställa det årliga nationella 
taket för systemet med grundstöd, anta 
regler om ansökningar om tilldelning av 
stödrättigheter, anta regler som rör 
återföring av stödrättigheter som inte 
aktiverats till den nationella reserven, 
fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd vid tillämpning av 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön, fastställa det årliga 
taket för ett stöd som kompenserar för 
områden med naturliga begränsningar, 
fastställa ett årligt tak för stöd som ges till 
unga jordbrukare och nya aktörer, 
fastställa de årliga taken för frivilligt 
kopplat stöd, anta regler om förfarandet för 
fastställande och godkännande av beslut 
inom ramen för frivilligt kopplat stöd, anta 
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förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till 
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

regler om det förfarande för godkännande 
och anmälan till producenterna som är 
kopplat till tillståndsgivningen för mark 
och sorter i samband med det grödspecifika 
stödet för bomull, fastställa bestämmelser 
om beräkningen av minskningen av 
beloppet för grödspecifikt stöd för bomull, 
anta regler som rör allmänna 
anmälningskrav. Befogenheterna bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
regler och allmänna principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 124
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Avancerade hållbara
jordbrukssystem bör betraktas som 
föregångare, dvs. att jordbrukssystem med 
metoder utöver grundreglerna om 
tvärvillkor i förordning (EU) nr … [den 
horisontella förordningen] och som 
kontinuerligt utvecklas för att förbättra 
förvaltningen av näringsämnen, vattnets 
kretslopp och energiflöden för att minska 
skador på miljön och slöseri av icke-
förnybara resurser samt behålla en stor 
mångfald av grödor, djur och natur bör 
utgöra riktlinjen och målsättningarna för 
framtiden.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Icke-hållbara jordbrukssystem: 
jordbruks- och djuruppfödningsmetoder 
som systematiskt på ett allvarligt sätt 
strider mot reglerna om tvärvillkor inom 
områdena miljö samt folk-, djur- och 
växthälsa – på grund av otillräcklig 
förvaltning av näringsämnen, betydande 
vattenförorening, för hög djurtäthet i 
jämförelse med den tillgängliga arealen, 
betydande beroende av extern energi, 
biocider, antibiotika, tillförsel av vatten 
och näringsämnen – bör uteslutas från 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
stöd.

Or. en

Motivering

Sådana verkligt ohållbara system som medför ytterligare externaliserade kostnader för 
samhället, den gemensamma jordbrukspolitiken eller inom EU-budgeten bör uteslutas från 
gemenskapens stöd. Referens: tvärvillkor enligt avdelning VI och bilaga II i förordning 
(EU) nr ... [den horisontella förordningen].

Ändringsförslag 126
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen bör anta direkt 
tillämpliga genomförandeakter som, i 
vederbörligen motiverade fall gällande 
undantagsåtgärder för förvaltningen, avser 
att lösa brådskande och oförutsedda 

(6) Kommissionen bör anta direkt 
tillämpliga delegerade akter som, i 
vederbörligen motiverade fall gällande 
undantagsåtgärder för förvaltningen, avser 
att lösa brådskande och oförutsedda 



PE491.238v01-00 16/167 AM\905018SV.doc

SV

problem i en eller flera medlemsstater när 
tvingande skäl till skyndsamhet så kräver.

problem i en eller flera medlemsstater när 
tvingande skäl till skyndsamhet så kräver.

Or. de

Ändringsförslag 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att ta hänsyn till ny lagstiftning 
om stödordningar som kan antas efter det 
att denna förordning har trätt i kraft, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i syfte att ändra förteckningen 
över stödsystem i bilaga I delegeras till 
kommissionen.

utgår

Or. es

Motivering

Tillämpningsområdet utgör en hörnsten i denna förordning. Därför bör alla ändringar ske 
genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 128
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att ta hänsyn till ny lagstiftning 
om stödordningar som kan antas efter det 
att denna förordning har trätt i kraft, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i syfte att ändra förteckningen 
över stödsystem i bilaga I delegeras till 
kommissionen.

utgår
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Or. es

Motivering

Tillämpningsområdet är ett väsentligt inslag i förordningen och bör endast kunna ändras 
genom en grundläggande rättsakt.

Ändringsförslag 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att ta hänsyn till ny lagstiftning 
om stödordningar som kan antas efter det 
att denna förordning har trätt i kraft, bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i syfte att ändra förteckningen 
över stödsystem i bilaga I delegeras till 
kommissionen.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet 
till stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa kriterier 
för att fastställa förekomsten av en 
övervägande andel örter och annat 
örtartat foder vad avser permanent 
gräsmark. I denna förordning fastställs de 
ramar inom vilka medlemsstaterna ska 
bestämma såväl minimiverksamheten på 
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bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat örtartat foder vad 
avser permanent gräsmark.

arealer som naturligt hålls i ett skick som 
lämpar sig för bete eller odling som vilka 
kriterier som jordbrukarna ska uppfylla för 
att anses ha iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med de ändringar som föreslås i artikel 4.

Ändringsförslag 131
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet 
till stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat örtartat foder vad 
avser permanent gräsmark.

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa kriterier 
för att fastställa förekomsten av en 
övervägande andel örter och annat 
örtartat foder vad avser permanent 
gräsmark. I denna förordning fastställs de 
ramar inom vilka medlemsstaterna ska 
bestämma såväl minimiverksamheten på 
arealer som naturligt hålls i ett skick som 
lämpar sig för bete och odling som vilka 
kriterier som jordbrukarna ska uppfylla för 
att anses ha iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion.

Or. es
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Motivering

De grundläggande frågor som ska regleras bör regleras genom grundläggande rättsakter och 
inte genom delegerade akter från kommissionen.

Ändringsförslag 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet 
till stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat örtartat foder vad 
avser permanent gräsmark.

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa kriterier 
för att fastställa förekomsten av en 
övervägande andel gräs och annat 
örtartat foder vad avser permanent 
gräsmark. I denna förordning fastställs de 
ramar inom vilka medlemsstaterna ska 
bestämma såväl minimiverksamheten på 
arealer som naturligt hålls i ett skick som 
lämpar sig för bete eller odling som vilka 
kriterier som jordbrukarna ska uppfylla för 
att anses ha iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion.

Or. es

Ändringsförslag 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet 
till stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat örtartat foder vad 
avser permanent gräsmark.

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa de ramar 
inom vilka medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen, det vill säga den totala 
areal som upptas av åkermark, permanent 
gräsmark och traditionella betesmarker 
eller permanenta grödor, i ett skick som 
lämpar sig för produktion, det vill säga alla 
de arealer som används för åkermark, 
permanent gräsmark och betesmark samt 
permanenta grödor.

Or. it

Ändringsförslag 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet till 
stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet till 
stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
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bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat örtartat foder vad 
avser permanent gräsmark.

bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen, dvs. den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor, i ett skick som 
lämpar sig för produktion.

Or. en

Ändringsförslag 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet till 
stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att 
fastställa förekomsten av en övervägande 
andel gräs och annat örtartat foder vad 
avser permanent gräsmark.

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet till 
stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen, dvs. den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent 
betesmark eller permanenta grödor, i ett 
skick som lämpar sig för produktion.

Or. en
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Ändringsförslag 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet till 
stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att fastställa 
förekomsten av en övervägande andel gräs 
och annat örtartat foder vad avser 
permanent gräsmark.

(9) För att ta hänsyn till nya särskilda 
inslag och garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter bör 
befogenheter att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att fastställa 
ytterligare definitioner rörande tillträdet till 
stöd enligt denna förordning samt att 
fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling samt vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för produktion och kriterier för att fastställa 
förekomsten av en övervägande andel gräs 
och annat örtartat foder vad avser 
permanent gräsmark samt betesmark och 
permanenta grödor.

Or. en

Ändringsförslag 137
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att kunna säkerställa att de belopp 
som ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken är förenliga med de 
årliga tak som anges i artikel 16.1 i 

(11) För att kunna säkerställa att de belopp 
som ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken är förenliga med de 
årliga tak som anges i artikel 16.1 i 
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förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen ], bör en anpassning av 
direktstödnivån varje enskilt kalenderår 
bibehållas. Anpassningen av direktstöd 
bör endast tillämpas på stöd över 5 000 
euro som kommer att beviljas en 
jordbrukare under ett visst kalenderår.
Med beaktande av direktstödsnivåerna i 
Bulgarien och Rumänien inom ramen för 
den infasningsmekanism som tillämpas på 
alla direktstöd som beviljas jordbrukare i 
dessa medlemsstater, bör instrumentet för 
finansiell disciplin inte tillämpas i de 
medlemsstaterna förrän från och med den 1 
januari 2016.

förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen ], bör en anpassning av 
direktstödnivån varje enskilt kalenderår 
bibehållas. Med beaktande av 
direktstödsnivåerna i Bulgarien och 
Rumänien inom ramen för den 
infasningsmekanism som tillämpas på alla 
direktstöd som beviljas jordbrukare i dessa 
medlemsstater, bör instrumentet för 
finansiell disciplin inte tillämpas i de 
medlemsstaterna förrän från och med den 1 
januari 2016.

Or. en

Ändringsförslag 138
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att kunna säkerställa att de belopp 
som ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken är förenliga med de 
årliga tak som anges i artikel 16.1 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen ], bör en anpassning av 
direktstödnivån varje enskilt kalenderår 
bibehållas. Anpassningen av direktstöd bör 
endast tillämpas på stöd över 5 000 euro 
som kommer att beviljas en jordbrukare 
under ett visst kalenderår. Med beaktande 
av direktstödsnivåerna i Bulgarien och 
Rumänien inom ramen för den 
infasningsmekanism som tillämpas på 
alla direktstöd som beviljas jordbrukare i 
dessa medlemsstater, bör instrumentet för 
finansiell disciplin inte tillämpas i de 
medlemsstaterna förrän från och med den 
1 januari 2016.

(11) För att kunna säkerställa att de belopp 
som ska finansiera den gemensamma 
jordbrukspolitiken är förenliga med de 
årliga tak som anges i artikel 16.1 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen ], bör en anpassning av 
direktstödnivån varje enskilt kalenderår 
bibehållas. Anpassningen av direktstöd bör 
endast tillämpas på stöd över 5 000 euro 
som kommer att beviljas en jordbrukare 
under ett visst kalenderår.
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Or. bg

Ändringsförslag 139
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och
företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja
direktstöd till sådana fysiska eller 
juridiska personer. Mindre deltidsjordbruk 
bidrar direkt till landsbygdsområdenas 
livskraft och bör därför inte hindras från att 
beviljas direktstöd.

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till fysiska och juridiska 
personer vars yrkesmässiga verksamhet 
inte alls eller endast marginellt utgjordes 
av jordbruksverksamhet. För att rikta 
stödet bättre och för att i så hög grad som 
möjligt beakta de nationella 
förhållandena, bör varje medlemsstat få 
ansvar för att fastställa vad som utmärker 
en ”aktiv jordbrukare”. Därigenom avstår 
de från att bevilja direktstöd till enheter, 
såsom transportföretag, flygplatser, 
fastighetsföretag, företag som förvaltar 
sportanläggningar, campingplatser eller 
gruvbolag, om de inte kan bevisa att de 
uppfyller kriterierna för aktiva 
jordbrukare. Även om medlemsstaterna 
bör fatta beslut om direktstöd till 
enheterna, kan de ovan nämnda 
enheterna inte uteslutas från parallella
direktstöd inom EU. Mindre 
deltidsjordbruk bidrar direkt till 
landsbygdsområdenas livskraft och bör 
därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd för att behålla mångfalden av 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 140
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja 
direktstöd till sådana fysiska eller juridiska 
personer. Mindre deltidsjordbruk bidrar 
direkt till landsbygdsområdenas livskraft 
och bör därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd.

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja 
direktstöd till sådana fysiska eller juridiska 
personer. Mindre deltidsjordbruk bidrar 
direkt till landsbygdsområdenas livskraft. 
De bör därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd, en viktig källa till 
tilläggsinkomst, särskilt i områden med 
naturbetingade begränsningar, vilket är 
centralt för familjeinkomsternas 
hållbarhet samt för de ekonomiska och 
sociala nätverken i dessa regioner.

Or. pt

Ändringsförslag 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar. 

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar, 
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För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja 
direktstöd till sådana fysiska eller juridiska 
personer. Mindre deltidsjordbruk bidrar 
direkt till landsbygdsområdenas livskraft 
och bör därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd.

och/eller vars mark inte användes för 
jordbruksverksamhet. För att rikta stödet 
bättre bör medlemsstaterna avstå från att 
bevilja direktstöd till sådana fysiska eller 
juridiska personer och/eller när det gäller 
sådan mark. Mindre deltidsjordbruk bidrar 
direkt till landsbygdsområdenas livskraft 
och bör därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 142
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja 
direktstöd till sådana fysiska eller juridiska 
personer. Mindre deltidsjordbruk bidrar 
direkt till landsbygdsområdenas livskraft 
och bör därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd.

(13) Erfarenheterna från tillämpning av 
olika ordningar för direktstöd till 
jordbrukare visar att stödet i ett antal fall 
beviljades till stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller 
endast marginellt utgjordes av 
jordbruksverksamhet, såsom flygplatser, 
järnvägsföretag, fastighetsföretag och 
företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna ges möjligheten att låta 
bli att bevilja direktstöd till sådana fysiska 
eller juridiska personer. Mindre 
deltidsjordbruk bidrar direkt till 
landsbygdsområdenas livskraft och bör 
därför inte hindras från att beviljas 
direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 143
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Direktstöden bör reserveras endast 
för jordbrukare och nya aktörer med 
jordbruk av alla storlekar och inom alla 
sektorer om de aktivt producerar 
livsmedel och övriga jordbruksprodukter 
och/eller bidrar till hållbar förvaltning av 
naturresurser. Investerare av kapital i 
mark och företag som inte aktivt är 
involverade i jordbruksproduktion eller 
förvaltning av naturresurserna är 
uteslutna från direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kommissionens förordning 
(EG) nr 1120/2009 tillåter 
medlemsstaterna att fastställa kriterier för 
att besluta ifall en jordbruksareal i ett 
företag anses huvudsakligen användas för 
jordbruksverksamhet. För att vidare 
förbättra inriktningen av direktstöd, bör 
den rättsliga grunden som ger 
medlemsstater och regioner möjlighet att 
utesluta vissa andra verksamheter än 
jordbruksverksamheter från direktstöd 
stärkas och utvidgas. Utöver kriterier 
såsom den andra verksamhetens 
intensitet, beskaffenhet, varaktighet och 
tidpunkt, bör medlemsstater och regioner 
ha möjlighet att utesluta verksamheter 
som är en del av en annan verksamhets 
infrastruktur eller har en annan funktion 
än jordbruksverksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 145
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än en 
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör 
det antas särskilda bestämmelser för att 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör 
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 
att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 
kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är 
den hektarbaserade tröskeln inte 
tillämplig. Ett stödrelaterat minimibelopp 
bör därför tillämpas avseende denna typ 
av jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 

utgår
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Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 146
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än en
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör 
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 
att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 
kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. Ett 
stödrelaterat minimibelopp bör därför 

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativ börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
300 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än två
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör 
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 
att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 
kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. Ett 
stödrelaterat minimibelopp bör därför 
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tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

Or. es

Ändringsförslag 147
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än en 
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör 
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 
att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativ börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än en 
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör 
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 
att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 
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kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. Ett 
stödrelaterat minimibelopp bör därför 
tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. Ett 
stödrelaterat minimibelopp bör därför 
tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare.

Or. bg

Ändringsförslag 148
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativa börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna i regel inte bevilja 
direktstöd när stödet skulle bli lägre än 
100 euro eller när de stödberättigande 
arealer på ett jordbruksföretag som 
stödansökan gäller omfattar mindre än en 
hektar. Men eftersom strukturerna för 
medlemsstaternas jordbruksekonomier 
varierar avsevärt och kan skilja sig 
väsentligt från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i gemenskapen, bör det 
antas särskilda bestämmelser för att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. På grund av den 
mycket specifika jordbruksstrukturen i de 
yttersta randområdena och på Egeiska 
öarna bör medlemsstaterna kunna 
bestämma om en minimitröskel bör 
tillämpas i dessa regioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom ges frihet 

(14) För att undvika en alltför tung 
administrativ börda orsakad av 
handläggningen av små stödbelopp, bör 
medlemsstaterna inte bevilja direktstöd när 
stödet skulle bli lägre än 100 euro eller när 
de stödberättigande arealer på ett 
jordbruksföretag som stödansökan gäller 
omfattar mindre än en hektar. Men 
eftersom strukturerna för medlemsstaternas 
jordbruksekonomier varierar avsevärt och 
kan skilja sig väsentligt från den 
genomsnittliga jordbruksstrukturen i 
gemenskapen, bör det antas särskilda 
bestämmelser för att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att tillämpa 
minimitrösklar som återspeglar deras 
särskilda situation. På grund av den mycket 
specifika jordbruksstrukturen i de yttersta 
randområdena och på Egeiska öarna bör 
medlemsstaterna kunna bestämma om en 
minimitröskel bör tillämpas i dessa 
regioner. Medlemsstaterna bör dessutom 
ges frihet att välja att genomföra en av två 
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att välja att genomföra en av två typer av 
minimitrösklar som gör det möjligt att 
beakta strukturella särdrag inom deras 
jordbrukssektorer. Eftersom stöd skulle 
kunna beviljas till jordbrukare med så 
kallade jordbruksföretag utan mark är den 
hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. Ett 
stödrelaterat minimibelopp bör därför 
tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

typer av minimitrösklar som gör det 
möjligt att beakta strukturella särdrag inom 
deras jordbrukssektorer. Eftersom stöd 
skulle kunna beviljas till jordbrukare med 
så kallade jordbruksföretag utan mark är 
den hektarbaserade tröskeln inte tillämplig. 
Ett stödrelaterat minimibelopp bör därför 
tillämpas avseende denna typ av 
jordbrukare. För att säkerställa 
likabehandling för jordbrukare vars 
direktstöd omfattas av infasning i 
Bulgarien och Rumänien, bör 
minimitröskeln grundas på de slutliga 
belopp som ska beviljas i slutet av 
infasningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Den nya särskilda stödordningen 
för småbrukare erkänner den viktiga roll 
som innehas av mer än två tredjedelar av 
de europeiska livsmedelsproducenterna 
som arbetar deltid eller inom delvis 
självförsörjande och självförsörjande 
jordbruksföretag. Småskaligt jordbruk är 
inte en nackdel eller en utdöende del av 
det europeiska jordbruket. Det är en 
levande realitet i många medlemsstater 
och en tillgång för hållbar 
landsbygdsutveckling samt sysselsättning. 
Därmed ska medlemsstaterna på ett 
konstruktivt sätt bidra till att tydligt 
definiera vem dessa småskaliga 
jordbrukare är i respektive land och vad 
de behöver för att uppnå skäliga 
inkomster med stöd av den gemensamma 
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jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 150
Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att 
en oproportionerligt stor del av stödet 
tilldelas ett ganska litet antal större 
stödmottagare. På grund av 
storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle 
kunna leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna 
av och från de övre taken för stödet till 
större stödmottagare bör stanna i de 

utgår
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medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen utgör ett hinder för ökad konkurrenskraft eftersom den ger 
incitament till splittring av jordbruksstrukturerna genom att signalera att strukturell tillväxt 
inte är önskvärt och leder oundvikligen till snedvridande effekter på arbetskraftens 
produktivitet. Den skulle även påverka olika former av bistånd eftersom det är ett verktyg för 
inkomststöd som inte på ett tillräckligt sätt inriktats till behovet. Dessutom skulle den 
ytterligare öka den administrativa bördan och bli problematisk för principen om lika 
behandling av stödmottagare.

Ändringsförslag 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att 
en oproportionerligt stor del av stödet 
tilldelas ett ganska litet antal större 
stödmottagare. På grund av 
storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 

utgår
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Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle 
kunna leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna 
av och från de övre taken för stödet till 
större stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 152
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att 
en oproportionerligt stor del av stödet 
tilldelas ett ganska litet antal större 
stödmottagare. På grund av 
storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte få lika stort stöd per 
enhet för att syftet med inkomststödet ska 

utgår
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uppnås. Förmågan att anpassa sig gör det 
dessutom lättare för större stödmottagare 
att vara verksamma med lägre stöd per 
enhet. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle 
kunna leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna 
av och från de övre taken för stödet till 
större stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att 
en oproportionerligt stor del av stödet 
tilldelas ett ganska litet antal större 
stödmottagare. På grund av 
storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle 
kunna leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna 
av och från de övre taken för stödet till 
större stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att 
en oproportionerligt stor del av stödet 
tilldelas ett ganska litet antal större 
stödmottagare. På grund av 
storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle 
kunna leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna 
av och från de övre taken för stödet till 
större stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 

utgår
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väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet 
tilldelas ett ganska litet antal större 
stödmottagare. På grund av storskaligheten 
behöver större stödmottagare inte 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. Därför är det 
rimligt att införa en ordning för större 
stödmottagare där stödnivån successivt 
minskas och till sist omfattas av ett tak, i 
syfte att förbättra fördelningen av stöd 
mellan jordbrukare. Sådana ordningar
bör dock ta hänsyn till behovet av avlönad 
arbetskraft så att man undviker 
snedvridningseffekter för större jordbruk 
med många anställda. Dessa maximala 
stödnivåer bör inte gälla sådant stöd som 
beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle 
kunna leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas i första 
hand av att stödet tilldelas enligt
jordbrukets storlek. På grund av 
storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte alltid få lika stort stöd 
per enhet för att det begränsade syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Hela deras 
stödberättigade mark bör dock uppfylla 
reglerna om tvärvillkor och relevanta 
miljöförordningar, och större jordbruk 
tenderar att väsentligare bidra till den 
övergripande målsättningen om 
livsmedelssäkerhet. Dessutom är de ofta 
involverade i nödvändiga innovationer för 
att uppnå både bättre livsmedelssäkerhet 
och hållbarhet. Därför är det olämpligt att 
minska stödet för denna typ av jordbruk. 
Alla minskningar av stöd för större 
jordbruk bör ta hänsyn till aktivt 
engagemang i innovation eller 
miljöåtgärder inom jordbruket, vilket kan 
medföra fördelar både vad gäller att 
uppnå målsättningar för 
livsmedelssäkerhet och miljörelaterade 
målsättningar. Minskningar av stöd bör 
inte gynna mindre lönsamma jordbruk på 
bekostnad av mer lönsamma jordbruk. 
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medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Alla intäkter från minskningarna av stödet 
till större stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation eller system 
för miljöåtgärder inom jordbruket i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […] av den … 
om stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 156
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet 
tilldelas ett ganska litet antal större 
stödmottagare. På grund av storskaligheten 
behöver större stödmottagare inte 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. Därför är det 
rimligt att införa en ordning för större 
stödmottagare där stödnivån successivt 
minskas och till sist omfattas av ett tak, i 
syfte att förbättra fördelningen av stöd 
mellan jordbrukare. Sådana ordningar bör 
dock ta hänsyn till behovet av avlönad 
arbetskraft så att man undviker 
snedvridningseffekter för större jordbruk 
med många anställda. Dessa maximala 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas i första 
hand av att stödet tilldelas enligt
jordbrukets storlek. På grund av 
storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte alltid få lika stort stöd 
per enhet för att det begränsade syftet med 
inkomststödet ska uppnås. Hela deras 
stödberättigade mark bör dock uppfylla 
reglerna om tvärvillkor och relevanta 
miljöförordningar, och större jordbruk 
tenderar att väsentligare bidra till den 
övergripande målsättningen om 
livsmedelssäkerhet. Därför är det rimligt 
att även i fortsättningen tillämpa den 
nuvarande ordningen med successiv 
minskning av stöd genom en begränsad 
degressiv modulering för jordbruk över en 
viss storlek. Sådana ordningar bör dock ta 
hänsyn till behovet av avlönad arbetskraft 
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stödnivåer bör inte gälla sådant stöd som 
beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle 
kunna leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

så att man undviker snedvridningseffekter 
för större jordbruk med många anställda. 
Intäkterna från den successiva modulering 
som tillämpas på större stödmottagare bör 
stanna i de medlemsstater där de 
genererades och bör användas till att 
finansiera projekt som väsentligt bidrar till 
innovation eller till system för 
miljöåtgärder inom jordbruket i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 157
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 



PE491.238v01-00 42/167 AM\905018SV.doc

SV

stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. Det övre taket för stödet bör 
inte omfatta kooperativ och andra 
rättsliga enheter som samlar flera 
jordbrukare som får direktstöd och som 
mottar och kanaliserar betalningarna 
innan de fördelas i sin helhet på 
medlemmarna. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater, eller, i förekommande fall, 
i regionerna i enlighet med artikel 20 i 
denna förordning, där de genererades och 
bör användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation eller 
åtgärder som främjar skapandet av 
arbetstillfällen eller integrationen av 
ungdomar i jordbrukssektorn i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. es

Motivering

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
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casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Ändringsförslag 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. Det övre taket för stödet bör 
inte omfatta kooperativ och andra 
rättsliga enheter som samlar flera 
jordbrukare som får direktstöd och som 
mottar och kanaliserar betalningarna 
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effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

innan de fördelas i sin helhet på 
medlemmarna. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater eller regioner där de 
genererades och bör antingen användas till 
att finansiera projekt som väsentligt bidrar 
till innovation eller andra åtgärder i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […] av den … 
om stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
eller, inom ramen för pelare I, som 
direktstöd eller kopplat stöd i enlighet med 
denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 159
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
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omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. Införandet av ett övre tak 
bör i lika hög grad gälla för kooperativ 
och andra juridiska personer vars 
medlemmar gemensamt driver ett 
jordbruksföretag, eller som består av flera 
jordbruk, vilka omfattas av direktstöd och 
som erhåller och vidarebefordrar stöd 
innan det slutligen fördelas mellan 
medlemmarna.  För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. de

Motivering

Vid införandet av ett övre tak gäller det att undvika att enheter som kooperativ, framför allt 
sådana som sysslar med jordbruksproduktion, jordbrukssammanslutningar i gemensam drift 
(GAEC) eller kooperativ för gemensam användning av jordbruksmaskiner (CUMA) drabbas 
av nedskärningar. Kooperativa driftsformer kommer att bli allt viktigare för att ytterligare 
öka jordbrukets konkurrenskraft. Därför får de inte diskrimineras.
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Ändringsförslag 160
Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. Kooperativ och andra 
juridiska personer vars medlemmar 
gemensamt driver ett jordbruksföretag 
eller som består av flera jordbruk, och 
som erhåller direktstöd och annat stöd bör 
inte omfattas av det övre taket. För att 
effektivisera införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
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till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. de

Motivering

Kooperativa driftsformer kommer att bli allt viktigare för att ytterligare öka jordbrukets 
konkurrenskraft och får inte diskrimineras.

Ändringsförslag 161
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
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stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa kriterier som 
ger dem möjlighet att investera i hållbara 
jordbrukssystem, inklusive sådana som 
definieras i miljöanpassningsåtgärder i 
denna förordning och/eller ökar 
sysselsättningen. Intäkterna från 
minskningarna av och från de övre taken 
för stödet till större stödmottagare bör 
stanna i de medlemsstater där de 
genererades och bör användas till att 
finansiera projekt som väsentligt bidrar till 
innovation, övergång till hållbara 
produktionssystem och ökad 
sysselsättning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr […] av den … om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 162
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte få lika stort stöd per 
enhet för att syftet med inkomststödet ska 
uppnås. Förmågan att anpassa sig gör det 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte få lika stort stöd per 
enhet för att syftet med inkomststödet ska 
uppnås. Förmågan att anpassa sig gör det 
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dessutom lättare för större stödmottagare 
att vara verksamma med lägre stöd per 
enhet. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

dessutom lättare för större stödmottagare 
att vara verksamma med lägre stöd per 
enhet. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera intensiva 
sektorer, animalieproduktion och, då 
alternativ finansiering inte är tillgänglig, 
sektorer som är berättigade till 
produktionsrelaterade subventioner för att 
garantera arbetstillfällen.

Or. bg

Ändringsförslag 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd (15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
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mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades.

Or. en

Ändringsförslag 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om 
stöd till landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)
[förordningen om landsbygdsutveckling].

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera offentliga 
mekanismer för att uppnå stabila och 
lönande jordbrukspriser.
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Or. es

Ändringsförslag 165
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
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med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].  om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].  om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling]. Medlemsstaterna 
kommer då att erbjudas möjligheten att 
tilldela de belopp som erhålls genom det 
övre taket till större stödmottagare för 
vilka det övre taket har tillämpats, så att 
dessa ska kunna investera i innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av anställd arbetskraft, inklusive 
löner och entreprenörskostnader, så att 
man undviker snedvridningseffekter för 
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maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

större jordbruk med många anställda. 
Dessa maximala stödnivåer bör inte gälla 
sådant stöd som beviljas jordbruk som 
använder jordbruksmetoder som är 
gynnsamma för klimat och miljö, eftersom 
det skulle kunna leda till att de gynnsamma 
mål som eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 167
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 
mellan jordbrukare kännetecknas av att en 
oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 
ett ganska litet antal större stödmottagare. 
På grund av storskaligheten behöver större 
stödmottagare inte 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. Därför är det rimligt att införa en 
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ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] av den … om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

ordning för större stödmottagare där 
stödnivån successivt minskas och till sist 
omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 
fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 
Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 
behovet av avlönad arbetskraft så att man 
undviker snedvridningseffekter för större 
jordbruk med många anställda. Dessa 
maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 
stöd som beviljas jordbruk som använder 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 
leda till att de gynnsamma mål som 
eftersträvas inte uppnås i lika stor 
utsträckning. För att effektivisera 
införandet av ett övre tak bör 
medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
för att undvika att systemet missbrukas av 
jordbrukare som försöker undgå dess 
effekter. Intäkterna från minskningarna av 
och från de övre taken för stödet till större 
stödmottagare bör stanna i de 
medlemsstater där de genererades och bör 
användas till att finansiera projekt som 
väsentligt bidrar till innovation och 
landsbygdsutveckling i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr […] av den … om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 168
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Införandet av omvandling och ett 
övre tak för stöd till jordbrukare bör inte 
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endast följa principen om icke-
diskriminering mellan medlemsstater och 
jordbrukare. Det ska även lösa ett 
långvarigt problem med extrem obalans 
mellan gynnade och missgynnade 
landsbygdsområden och deras befolkning. 
20 % av jordbrukarna erhåller 
fortfarande mer än 80 % av direktstöden, 
vilket medför att deras tillväxt alltid 
innebär att ett allt större antal små 
jordbruk måste ge upp, med en påskyndad 
avfolkning av landsbygdsområdena som 
följd. Mängden stöd för gamla och nya 
medlemsstater förblir i extrem obalans, 
vilket bidrar till ytterligare nackdelar. 
Bättre villkor och tilldelning av direktstöd 
och stöd till landsbygdsutveckling är 
därmed nödvändigt för att jordbrukare på 
ett bättre sätt ska kunna samarbeta inom 
utveckling av affärsverksamheten, och 
därtill kunde 
landsbygdsutvecklingsprogram 
tillhandahålla en infrastruktur som 
främjar generationsbyte och välmående 
landsbygdsekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 169
Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta genomförandet av 
systemet med övre tak, framför allt när det 
gäller förfarandena för beviljande av 
direktstöd till jordbrukare och för de 
motsvarande överföringarna till 
programmen för landsbygdsutveckling, 
bör det fastställas nettotak för varje 
medlemsstat i syfte att begränsa det stöd 
som betalas ut till jordbrukarna till följd 
av tillämpningen av övre tak. För att ta 

utgår
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hänsyn till särdragen hos det stöd från 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
beviljas i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för unionens yttersta 
randområden och rådets förordning (EG) 
nr 1405/2006 av den 18 september 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för de mindre Egeiska öarna och 
om ändring av förordning (EG) nr 
1782/2003, och till det faktum att dessa 
direktstöd inte omfattas av övre tak, bör 
nettotaket för de berörda medlemsstaterna 
inte inkludera dessa direktstöd.

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen utgör ett hinder för ökad konkurrenskraft eftersom den ger 
incitament till splittring av jordbruksstrukturerna genom att signalera att strukturell tillväxt 
inte är önskvärt och leder oundvikligen till snedvridande effekter på arbetskraftens 
produktivitet. Den skulle även påverka olika former av bistånd eftersom det är ett verktyg för 
inkomststöd som inte på ett tillräckligt sätt inriktats till behovet. Dessutom skulle den 
ytterligare öka den administrativa bördan och bli problematisk för principen om lika 
behandling av stödmottagare.

Ändringsförslag 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta genomförandet av 
systemet med övre tak, framför allt när det 
gäller förfarandena för beviljande av 
direktstöd till jordbrukare och för de 
motsvarande överföringarna till 
programmen för landsbygdsutveckling, 
bör det fastställas nettotak för varje 
medlemsstat i syfte att begränsa det stöd 
som betalas ut till jordbrukarna till följd 
av tillämpningen av övre tak. För att ta 

utgår
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hänsyn till särdragen hos det stöd från 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
beviljas i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för unionens yttersta 
randområden och rådets förordning (EG) 
nr 1405/2006 av den 18 september 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för de mindre Egeiska öarna och 
om ändring av förordning (EG) nr 
1782/2003, och till det faktum att dessa 
direktstöd inte omfattas av övre tak, bör 
nettotaket för de berörda medlemsstaterna 
inte inkludera dessa direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 171
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta genomförandet av 
systemet med övre tak, framför allt när det 
gäller förfarandena för beviljande av 
direktstöd till jordbrukare och för de 
motsvarande överföringarna till 
programmen för landsbygdsutveckling, 
bör det fastställas nettotak för varje 
medlemsstat i syfte att begränsa det stöd 
som betalas ut till jordbrukarna till följd 
av tillämpningen av övre tak. För att ta 
hänsyn till särdragen hos det stöd från 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
beviljas i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för unionens yttersta 
randområden och rådets förordning (EG) 
nr 1405/2006 av den 18 september 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för de mindre Egeiska öarna och 

utgår
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om ändring av förordning (EG) nr 
1782/2003, och till det faktum att dessa 
direktstöd inte omfattas av övre tak, bör 
nettotaket för de berörda medlemsstaterna 
inte inkludera dessa direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta genomförandet av 
systemet med övre tak, framför allt när det 
gäller förfarandena för beviljande av 
direktstöd till jordbrukare och för de 
motsvarande överföringarna till 
programmen för landsbygdsutveckling, 
bör det fastställas nettotak för varje 
medlemsstat i syfte att begränsa det stöd 
som betalas ut till jordbrukarna till följd 
av tillämpningen av övre tak. För att ta 
hänsyn till särdragen hos det stöd från 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
beviljas i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för unionens yttersta 
randområden och rådets förordning (EG) 
nr 1405/2006 av den 18 september 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för de mindre Egeiska öarna och 
om ändring av förordning (EG) nr 
1782/2003, och till det faktum att dessa 
direktstöd inte omfattas av övre tak, bör 
nettotaket för de berörda medlemsstaterna 
inte inkludera dessa direktstöd.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att underlätta genomförandet av 
systemet med övre tak, framför allt när det 
gäller förfarandena för beviljande av 
direktstöd till jordbrukare och för de 
motsvarande överföringarna till 
programmen för landsbygdsutveckling, 
bör det fastställas nettotak för varje 
medlemsstat i syfte att begränsa det stöd 
som betalas ut till jordbrukarna till följd 
av tillämpningen av övre tak. För att ta 
hänsyn till särdragen hos det stöd från 
den gemensamma jordbrukspolitiken som 
beviljas i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för unionens yttersta 
randområden och rådets förordning (EG) 
nr 1405/2006 av den 18 september 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till 
förmån för de mindre Egeiska öarna och 
om ändring av förordning (EG) nr 
1782/2003, och till det faktum att dessa 
direktstöd inte omfattas av övre tak, bör 
nettotaket för de berörda medlemsstaterna 
inte inkludera dessa direktstöd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 174
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) En hållbar landsbygdsutveckling 
bör ges prioritet vid fördelning av medel 
avsedda för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Därför bör 
medlemsstaterna få möjlighet att avsätta 
upp till 20 procent av sina nationella tak 
för kalenderåren 2014-2019 som 
extrastöd för åtgärder inom de program 
för landsbygdsutveckling som finansieras 
av EJFLU. Ett extrastöd i detta syfte kan 
också tas från outnyttjat stöd till områden 
med naturliga begränsningar och från 
outnyttjat stöd till jordbruksmetoder som 
är gynnsamma för klimatet och miljön.

Or. pl

Ändringsförslag 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna utvärderas 
bör en översyn av reformerna och deras 
inverkan på miljön och 
jordbruksproduktionen utföras av 
kommissionen före slutet av 2017.

Or. en

Ändringsförslag 176
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Jordbrukarna i de medlemsstater som 
anslöt sig till Europeiska unionen den 
1 maj 2004 eller senare fick direktstöd i 
enlighet med en infasningsmekanism som 
föreskrivs i deras respektive 
anslutningsakter. För Bulgarien och 
Rumänien kommer en sådan mekanism 
fortfarande att vara i kraft under 2014 och 
2015. Dessutom tilläts dessa 
medlemsstater att bevilja kompletterande 
nationellt direktstöd. Möjligheten att 
bevilja sådana stöd bör bibehållas för 
Bulgarien och Rumänien tills de helt har 
fasats in.

(19) Jordbrukarna i de medlemsstater som 
anslöt sig till Europeiska unionen den 
1 maj 2004 eller senare fick direktstöd i 
enlighet med en infasningsmekanism som 
föreskrivs i deras respektive 
anslutningsakter. För Bulgarien och 
Rumänien bör en sådan mekanism ses över
under 2014 och 2015 i syfte att uppnå en 
rättvis tilldelning av direktstöd mellan de 
olika medlemsstaterna.

Or. bg

Ändringsförslag 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa en bättre fördelning 
av stödet för jordbruksmark i unionen, 
inklusive i de medlemsstater som 
tillämpade det system för enhetlig 
arealersättning som upprättades i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009, bör en 
ny ordning för grundstöd ersätta det system 
med samlat gårdsstöd som upprättades i 
enlighet med rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 av den 29 september 2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system med direktstöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, och som fortsatte att gälla 
inom ramen för förordning (EG) nr 
73/2009 som sammanförde förutvarande 

(20) För att säkerställa en bättre fördelning 
av stödet i unionen, bör en ny ordning för 
grundstöd ersätta det system med samlat 
gårdsstöd som upprättades i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av 
den 29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system 
med direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare, och som 
fortsatte att gälla inom ramen för 
förordning (EG) nr 73/2009 som 
sammanförde förutvarande befintliga 
stödmekanismer till en samlad ordning 
med frikopplade direktstöd. 
Medlemsstaterna bör anpassa sina 
nuvarande stödsystem enligt denna 
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befintliga stödmekanismer till en samlad 
ordning med frikopplade direktstöd. Ett 
sådant steg bör medföra att de 
stödrättigheter som erhållits i enlighet 
med dessa förordningar utgår och att nya 
sådana tilldelas, även om de fortfarande 
är baserade på det antal stödberättigande 
hektar som finns tillgängliga för 
jordbrukare under det första året för 
systemets genomförande.

förordning, utan att nödvändigtvis 
avskaffa sina nuvarande modeller för 
direktstöd.

Or. en

Ändringsförslag 178
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa en bättre fördelning 
av stödet för jordbruksmark i unionen, 
inklusive i de medlemsstater som 
tillämpade det system för enhetlig 
arealersättning som upprättades i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009, bör en ny 
ordning för grundstöd ersätta det system 
med samlat gårdsstöd som upprättades i 
enlighet med rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 av den 29 september 2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system med direktstöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, och som fortsatte att gälla 
inom ramen för förordning (EG) nr 
73/2009 som sammanförde förutvarande 
befintliga stödmekanismer till en samlad 
ordning med frikopplade direktstöd. Ett 
sådant steg bör medföra att de 
stödrättigheter som erhållits i enlighet med 
dessa förordningar utgår och att nya sådana 
tilldelas, även om de fortfarande är
baserade på det antal stödberättigande 
hektar som finns tillgängliga för 

(20) För att säkerställa en bättre fördelning 
av stödet för jordbruksmark i unionen, 
inklusive i de medlemsstater som 
tillämpade det system för enhetlig 
arealersättning som upprättades i enlighet 
med förordning (EG) nr 73/2009, bör en ny 
ordning för grundstöd ersätta det system 
med samlat gårdsstöd som upprättades i 
enlighet med rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 av den 29 september 2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system med direktstöd inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, och som fortsatte att gälla 
inom ramen för förordning (EG) nr 
73/2009 som sammanförde förutvarande 
befintliga stödmekanismer till en samlad 
ordning med frikopplade direktstöd. Ett 
sådant steg ska medföra att de 
stödrättigheter som erhållits i enlighet med 
dessa förordningar utgår och att nya sådana 
tilldelas, även om de fortfarande är 
baserade på det antal stödberättigande 
hektar som finns tillgängliga för 
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jordbrukare under det första året för 
systemets genomförande.

jordbrukare under det första året för 
systemets genomförande.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör i och med ikraftträdandet av denna förordning vara tvungna att göra en 
omfördelning av stödrättigheterna. På så sätt garanterar man att aktörer med stödrättigheter 
och aktörer som är nya i systemet ges lika möjligheter.

Ändringsförslag 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd
som ligger under 90 % av genomsnittet 
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist, 
genom att kopplingen till tidigare 
förhållanden minskas och unionsbudgetens 
övergripande sammanhang beaktas. För att 
garantera en jämnare fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Omfördelningen av 
direktstödet bör grunda sig på Europa 
2020:s grundläggande principer och i 
synnerhet behovet av att använda 
gemenskapsresurser för den ekonomiska 
tillväxten. Omfördelningen bör i detta 
sammanhang genomföras genom att 
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medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att 
ta hänsyn till tidigare faktorer när de 
beräknar värdet på stödrättigheterna 
under det första år som det nya systemet 
tillämpas. Debatten om de kommande 
fleråriga finansiella ramarna för den 
period som inleds 2021 bör även 
fokuseras på målet att uppnå fullständig 
konvergens genom lika fördelning av 
direktstödet inom hela unionen under den 
perioden.

tillämpa lämpliga objektiva och icke 
diskriminerande kriterier, däribland 
värdet av jordbruksproduktionen, 
mervärdet, arbetet och köpkraften.
Dessutom ska alla stödrättigheter som 
aktiveras under 2022 i en medlemsstat eller 
i en region närma sig, eller nå, ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
produktionssektorerna kan
medlemsstaterna behålla en viss 
diversifiering av direktstödet med tanke på 
markens olika användningsområden.

Or. it

Ändringsförslag 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda 
individuella skillnader i stödnivå per 
hektar med hänvisning till tidigare stöd. 
Därför bör det direkta inkomststödet 
fördelas mer rättvist mellan 
medlemsstaterna, genom att kopplingen 
till tidigare förhållanden minskas och 

(21) Det direkta inkomststödet bör fördelas 
mer rättvist, genom att kopplingen till 
tidigare förhållanden minskas och 
unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
mer rättvis fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
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unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att 
ta hänsyn till tidigare faktorer när de 
beräknar värdet på stödrättigheterna 
under det första år som det nya systemet 
tillämpas. Debatten om de kommande 
fleråriga finansiella ramarna för den 
period som inleds 2021 bör även 
fokuseras på målet att uppnå fullständig 
konvergens genom lika fördelning av 
direktstödet inom hela unionen under den 
perioden.

minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet.

Or. en

Ändringsförslag 181
Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet 
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet 
att uppnå fullständig konvergens genom 
lika fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
genom att kopplingen till tidigare 
förhållanden successivt minskas och 
unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Alla stödrättigheter som 
aktiveras under 2019 i en medlemsstat eller 
i en region bör närma sig ett enhetligt 
enhetsvärde till följd av en konvergens mot 
detta värde, som bör genomföras i steg 
under en flexibel övergångsperiod. För att 
undvika negativa ekonomiska 
följdverkningar för jordbrukarna bör de 
medlemsstater som använt systemet med 
samlat gårdsstöd och särskilt den tidigare 
modellen, tillåtas att ta hänsyn till tidigare 
faktorer när de beräknar värdet på 
stödrättigheterna. Medlemsstaterna kan 
också begränsa den minskning av 
grundstödet till jordbruket som följer av 
utfasningen av modellen med tidigare 
faktorer.
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Or. en

Ändringsförslag 182
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet 
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör 
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Alla stödrättigheter som 
aktiveras under 2019 i en medlemsstat eller 
i en region bör närma sig, eller nå, ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare och övriga faktorer 
enligt överenskommelse med 
kommissionen när de beräknar värdet på 
stödrättigheterna. Medlemsstaterna kan 
också begränsa den minskning av
grundstödet till jordbruket som följer av 
att modellen med tidigare faktorer 
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hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet
att uppnå fullständig konvergens genom 
lika fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

överges.

Or. en

Ändringsförslag 183
Valdemar Tomaševski

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet 
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Det bör införas ett system för 
samlat gårdsstöd som leder till en viss 
omfördelning av stödet i syfte att 
åstadkomma en rättvis fördelning av 
direktstödet inom hela EU, så att varje 
medlemsstat får minst 90 % av det 
genomsnittliga direktstödet inom EU och 
så att ingen medlemsstat får mer än 110 
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alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att 
ta hänsyn till tidigare faktorer när de 
beräknar värdet på stödrättigheterna 
under det första år som det nya systemet 
tillämpas. Debatten om de kommande 
fleråriga finansiella ramarna för den 
period som inleds 2021 bör även 
fokuseras på målet att uppnå fullständig 
konvergens genom lika fördelning av 
direktstödet inom hela unionen under den 
perioden.

% av det genomsnittliga direktstödet. Det 
nya systemet för direktstöd bör införas 
snarast, men med garantier för att 
övergångsperioden för de medlemsstater 
som under nuvarande finansieringsperiod 
får direktstöd under unionsgenomsnittet 
blir motsvarande kortare och inte längre 
än till 2015.

Or. pl

Ändringsförslag 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
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jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med en 
nuvarande nivå direktstöd per hektar som 
ligger under 80 % av EU-genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå. Medlemsstater med 
en direktstödsnivå över 80 % men under 
EU-genomsnittet bör minska skillnaden 
med 10 %. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Den maximala 
nivån direktstöd per hektar i 
medlemsstaterna bör dock inte överskrida 
120 % av EU-genomsnittet. Dessutom bör 
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 185
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera 
rättvisare och jämnare fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, 
men även med beaktande av att alla 
europeiska jordbrukare arbetar inom den 
inre marknaden, och särskilt den inre 
arbetsmarknaden, bör direktstödnivåerna 
per hektar justeras progressivt. För att 
undvika ytterligare konkurrensstörningar 
med sociala konsekvenser för ett antal 
medlemsstater, särskilt de baltiska 
staterna, bör man förutom jordbrukarnas 
intressen även ta i beaktande 
konsumenternas samt allmänhetens 
behov. Medlemsstater med en nuvarande 
nivå direktstöd per hektar som ligger 
under 90 % av EU-genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå i början av 
budgetperioden 2014–2020. 
Medlemsstater med en direktstödsnivå 
över 90 % men under EU-genomsnittet 
bör minska skillnaden med 10 % inom 
den fleråriga budgetramen. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
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genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera 
rättvisare och jämnare fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, 
men även med beaktande av att alla 
europeiska jordbrukare arbetar inom den 
inre marknaden, och särskilt den inre 
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minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

arbetsmarknaden, bör direktstödnivåerna 
per hektar justeras progressivt. För att 
undvika ytterligare konkurrensstörningar 
med sociala konsekvenser för ett antal 
medlemsstater, särskilt de baltiska 
staterna, bör man förutom jordbrukarnas 
intressen även ta i beaktande 
konsumenternas samt allmänhetens 
behov. Medlemsstater med en nuvarande 
nivå direktstöd per hektar som ligger 
under 90 % av EU-genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå i början av 
budgetperioden 2014–2020. 
Medlemsstater med en direktstödsnivå 
över 90 % men under EU-genomsnittet 
bör minska skillnaden med 10 % inom 
den fleråriga budgetramen. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 187
Rolandas Paksas
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att
uppnå fullständig konvergens genom lika 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera 
rättvisare och jämnare fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, 
men även med beaktande av att alla 
europeiska jordbrukare arbetar inom den 
inre marknaden, och särskilt den inre 
arbetsmarknaden, bör direktstödnivåerna 
per hektar justeras progressivt. För att 
undvika ytterligare konkurrensstörningar 
med sociala konsekvenser för ett antal 
medlemsstater, särskilt de baltiska 
staterna, bör man förutom jordbrukarnas 
intressen även ta i beaktande 
konsumenternas samt allmänhetens 
behov. Medlemsstater med en nuvarande 
nivå direktstöd per hektar som ligger 
under 90 % av EU-genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå i början av 
budgetperioden 2014–2020. 
Medlemsstater med en direktstödsnivå 
över 90 % men under EU-genomsnittet 
bör minska skillnaden med 10 % inom 
den fleråriga budgetramen. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
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fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 188
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
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progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

progressivt. Medlemsstater med en 
nuvarande nivå direktstöd per hektar som 
ligger under 80 % av EU-genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och EU-genomsnittet. Medlemsstater 
med en direktstödsnivå över 80 % men 
under EU-genomsnittet bör minska 
skillnaden med 10 %. Denna konvergens 
bör finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Den maximala 
nivån direktstöd per hektar i 
medlemsstaterna bör dock inte överskrida 
120 % av EU-genomsnittet. Dessutom bör 
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 189
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
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systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera 
rättvisare och jämnare fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, 
men även med beaktande av att alla 
europeiska jordbrukare arbetar inom den 
inre marknaden, och särskilt den inre 
arbetsmarknaden, bör direktstödnivåerna 
per hektar justeras progressivt. För att 
undvika ytterligare konkurrensstörningar 
med sociala konsekvenser för ett antal 
medlemsstater, särskilt de baltiska 
staterna, bör man förutom jordbrukarnas 
intressen även ta i beaktande 
konsumenternas samt allmänhetens 
behov. Medlemsstater med en nuvarande 
nivå direktstöd per hektar som ligger 
under 90 % av EU-genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå i början av 
budgetperioden 2014–2020. 
Medlemsstater med en direktstödsnivå 
över 90 % men under EU-genomsnittet 
bör minska skillnaden med 10 % inom 
den fleråriga budgetramen. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
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särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 190
Alexander Mirsky

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera 
rättvisare och jämnare fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, 
men även med beaktande av att alla 
europeiska jordbrukare arbetar inom den 
inre marknaden, och särskilt den inre 
arbetsmarknaden, bör direktstödnivåerna 
per hektar justeras progressivt. För att 
undvika ytterligare konkurrensstörningar 
med sociala konsekvenser för ett antal 
medlemsstater, särskilt de baltiska 
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unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

staterna, bör man förutom jordbrukarnas 
intressen även ta i beaktande 
konsumenternas samt allmänhetens 
behov. Medlemsstater med en nuvarande 
nivå direktstöd per hektar som ligger 
under 90 % av EU-genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå i början av 
budgetperioden 2014–2020. 
Medlemsstater med en direktstödsnivå 
över 90 % men under EU-genomsnittet 
bör minska skillnaden med 10 % inom 
den fleråriga budgetramen. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör 
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Man måste 
därför se till att de föreslagna enhetliga 
uppgifterna och kraven som läggs på 
jordbrukarna i hela EU är förenliga med 
direktstödets storlek. Därför bör det direkta 
inkomststödet fördelas mer rättvist mellan 
medlemsstaterna och vara bättre inriktat 
på de nya målen, genom att kopplingen till 
tidigare förhållanden minskas och 
unionsbudgetens övergripande 
sammanhang bevakas. För att garantera en 
jämnare och konsekvent fördelning av 
direktstödet samtidigt som hänsyn tas till 
de löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Förutom att harmonisera 
stödet på nationell och regional nivå bör 
även de nationella ramarna för direktstöd 
justeras, på sådant sätt att medlemsstater
där direktstödet per hektar inte överstiger 
50 % av unionsgenomsnittet får 70 % av 
detta genomsnitt. För medlemsstater där 
den genomsnittlig direktstödsnivå uppgår 
till mellan 50 % och 70 % av genomsnittet 
bör direktstödet höjas till 80 % av 
genomsnittet och för medlemsstater där 
den genomsnittliga direktstödsnivån 
uppgår till 70-80 % av genomsnittet bör 
det genomsnittliga direktstödet höjas till 
90 %. Efter tillämpning av dessa 
mekanismer bör ingen stat få mindre än 
70 % av unionsgenomsnittet. I fråga om 
medlemsstater där stödnivån överstiger 
unionsgenomsnittet bör deras 
konvergenssträvanden inte leda till att de 
hamnar under detta genomsnitt. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
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av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. pl

Ändringsförslag 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
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samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet 
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör 
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet
att uppnå fullständig konvergens genom 
lika fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Alla stödrättigheter som 
aktiveras i EU bör ha ett enhetligt 
enhetsvärde till följd av en konvergens mot 
detta värde, som bör genomföras i linjära 
steg under övergångsperioden. Men för att 
undvika negativa ekonomiska 
följdverkningar för jordbrukarna bör de 
medlemsstater som använt systemet med 
samlat gårdsstöd och särskilt den tidigare 
modellen, tillåtas att ta hänsyn till tidigare 
faktorer när de beräknar värdet på 
stödrättigheterna under det första år som 
det nya systemet tillämpas. Målet att uppnå 
fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen bör ha uppnåtts när 
giltighetstiden för den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 löpt ut.
Dessutom bör alla stödrättigheter som 
aktiverats under 2019 i en medlemsstat 
eller i en region ha ett enhetligt 
enhetsvärde.

Or. pt

Ändringsförslag 193
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
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beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i steg under 
övergångsperioden. För att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna. 
Medlemsstaterna kan också begränsa den 
minskning av grundstödet till jordbruket 
som följer av att modellen med tidigare 
faktorer överges. Debatten om de 
kommande fleråriga finansiella ramarna för 
den period som inleds 2021 bör även 
fokuseras på målet att uppnå fullständig 
konvergens genom lika fördelning av 
direktstödet inom hela unionen under den 
perioden, senast 2023.
Finansieringsvolymen för direktstöd av 
medlemsstater (anslag) bör anpassas så 
att direktstödsnivån i alla medlemsstater 
inte underskrider 80 % av den 



AM\905018SV.doc 85/167 PE491.238v01-00

SV

genomsnittliga direktstödsnivån i unionen 
från och med 1 januari 2014.

Or. lv

Ändringsförslag 194
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, 
bör direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas, så att alla 
medlemsstater kan uppnå en jämn nivå på 
direktstödet. Därför bör
direktstödsnivåerna per hektar justeras 
progressivt med hänsyn tagen till 
minskande löneskillnaderna och 
skillnader i produktionskostnader. 
Medlemsstater med direktstöd som ligger 
under 90 % av genomsnittet bör minska 
skillnaden mellan sin nuvarande nivå och 
denna nivå med en tredjedel. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Dessutom 
bör alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 
ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
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jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. pl

Ändringsförslag 195
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under Europeiska unionens 
genomsnitt bör minska skillnaden mellan 
sin nuvarande nivå och denna nivå med 
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Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

hälften. Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 196
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
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sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under den genomsnittliga nivån
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med 66 %. 
Ingen medlemsstat bör erhålla stöd som 
ligger under 75 % av den genomsnittliga 
nivån. Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. ro

Ändringsförslag 197
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med två tredjedelar. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.
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Or. fr

Ändringsförslag 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras genom 
linjära nedskärningar för alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet, med en maximal 
minskning på 5 % av nivån för varje 
medlemsstat. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
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hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
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direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Det är viktigt att 
dessa medlemsstaters bidrag till 
konvergensen inte överstiger en viss 
procentsats av deras ursprungliga anslag.
Dessutom bör alla stödrättigheter som 
aktiveras under 2019 i en medlemsstat eller 
i en region ha ett enhetligt enhetsvärde till 
följd av en konvergens mot detta värde, 
som bör genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. fr

Motivering

Anslagets procentsats ska fastställas i förhållande till resultatet av förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag 200
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
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skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Värdet på alla 
stödrättigheter i en medlemsstat eller i en 
region ska gradvis anpassas till dess att 
det åtminstone når den konvergensnivå 
som fastställts för 2019. Men för att 
undvika negativa ekonomiska 
följdverkningar för jordbrukarna bör de 
medlemsstater som använt systemet med 
samlat gårdsstöd och särskilt den tidigare 
modellen, tillåtas att ta hänsyn till tidigare 
faktorer när de beräknar värdet på 
stödrättigheterna under det första år som 
det nya systemet tillämpas. Debatten om de 
kommande fleråriga finansiella ramarna för 
den period som inleds 2021 bör även 
fokuseras på målet att uppnå fullständig 
konvergens genom lika fördelning av 
direktstödet inom hela unionen under den 
perioden.

Or. es

Motivering

Undvika snedvridningar, säkerställa jordbruksföretagens stabilitet vid stora nedskärningar 
av den offentliga budgeten, skapa marginaler för stater och regioner för att uppnå intern 
konvergens och fastställa en rimlig gräns för variationerna i det stöd som stödmottagarna 
erhåller för att inte riskera jordbruksföretagens lönsamhet.
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Ändringsförslag 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2021 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
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år som det nya systemet tillämpas.
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet 
att uppnå fullständig konvergens genom 
lika fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

år som det nya systemet tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Oaktat denna konvergens bör storleken på 
direktstödet i Estland, Lettland och 
Litauen vara minst lika stort som stödet 
till de medlemsstater som borträknat dessa 
tre länder erhåller det lägsta stödet av alla 
resterande medlemsstater. Denna 
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enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. Skillnaden 
mellan direktstödet per hektar i en 
medlemsstat bör därför inte vara större än 
skillnaden per hektar mellan 
medlemsstaterna. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. de

Ändringsförslag 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
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mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta 
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 
uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden. Finansiella 
stödåtgärder bör i detta syfte genomföras 
för att underlätta medlemsstaternas 
genomförande av de nya bestämmelserna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.   

Or. ro

Ändringsförslag 204
James Nicholson, Kay Swinburne
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda individuella 
skillnader i stödnivå per hektar med 
hänvisning till tidigare stöd. Därför bör det 
direkta inkomststödet fördelas mer rättvist 
mellan medlemsstaterna, genom att 
kopplingen till tidigare förhållanden 
minskas och unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera en 
jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, bör 
direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet bör 
minska skillnaden mellan sin nuvarande 
nivå och denna nivå med en tredjedel. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. Dessutom bör alla 
stödrättigheter som aktiveras under 2019 i 
en medlemsstat eller i en region ha ett 
enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att ta
hänsyn till tidigare faktorer när de beräknar 
värdet på stödrättigheterna under det första 
år som det nya systemet tillämpas. 
Debatten om de kommande fleråriga 
finansiella ramarna för den period som 
inleds 2021 bör även fokuseras på målet att 

(Berör inte den svenska versionen.)
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uppnå fullständig konvergens genom lika 
fördelning av direktstödet inom hela 
unionen under den perioden.

Or. en

Ändringsförslag 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Direktstöden ska fördelas mellan 
medlemsstaterna på ett sådant sätt att 
varje medlemsstat som ett nationellt tak 
erhåller ett belopp som motsvarar det 
antal hektar som omfattas av det begärda 
direktstödet under 2013 multiplicerat med 
det genomsnittliga antalet direktstöd i 
hela Europeiska unionen under 2013. 
Medlemsstater där det genomsnittliga 
direktstödet per hektar överskrider 110 % 
av det genomsnittliga stödet i EU kan 
bevilja ytterligare stöd ur sin nationella 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 206
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Artikel 18 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
förbjuder varje form av diskriminering på 
grund av nationalitet. Artikel 39, andra 
stycket, i samma fördrag tillåter att 
jordbrukspolitiken tar hänsyn till 
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regionala skillnader men inte till 
skillnader mellan medlemsstaterna. 
Artikel 40 , andra stycket, förbjuder 
diskriminering mellan EU:s 
jordbruksproducenter. För att garantera 
ett system för tilldelning av direktstöd i 
medlemsstaterna som är rättvist och som 
inte diskriminerar några jordbrukare bör 
de nationella ramarna beräknas enligt en 
för hela EU enhetlig nivå per hektar, som 
motsvarar genomsnittsstödet per hektar 
under 2013.

Or. pl

Ändringsförslag 207
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Förutom harmonisering av stödet 
på nationell och regional nivå bör även de 
nationella medlen för direktstöd justeras, 
så att medlemsländer där direktstödet per 
hektar inte utgör mer än 70 % av EU-
genomsnittet minskar skillnaden med 
30 % av detta genomsnitt. I fråga om 
medlemsländer där direktstödet uppgår 
till mellan 70 % och 80 % av genomsnittet 
bör skillnaden minskas med 25 % och för 
medlemsländer där direktstödsnivån 
överstiger 80 % bör skillnaden minskas 
med 20 %. Efter tillämpning av dessa 
mekanismer bör inget land få mindre än 
65 % av unionsgenomsnittet. I fråga om 
medlemsländer där direktstödsnivån 
överskrider unionsgenomsnittet bör deras 
konvergensansträngningar inte medföra 
att de hamnar under detta genomsnitt. 
Denna konvergens bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
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unionsgenomsnittet.

Or. pl

Ändringsförslag 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Utöver konvergensen av 
stödnivåerna på nationell och regional 
nivå, bör även de nationella anslagen 
anpassas så att underskottet minskas med 
30 % i medlemsstater vars nuvarande nivå 
av direktstöd per hektar ligger under 70 % 
av genomsnittet i unionen. I 
medlemsstater med en direktstödsnivå på 
70 % – 80 % av genomsnittet bör 
underskottet minskas med 25 %, och i 
medlemsstater där nivån är över 80 % av 
genomsnittet bör det minskas med 10 %. 
Till följd av tillämpningen av dessa 
mekanismer, bör den mottagna nivån inte 
i någon medlemsstat underskrida 65 % av 
unionsgenomsnittet. I medlemsstater med 
stödnivåer som ligger över 
unionsgenomsnittet, får inte 
konvergensansträngningarna dra ner 
nivåerna under genomsnittsnivån. 
Konvergensen bör finansieras 
proportionellt av alla medlemsstater med 
direktstöd som ligger över 
unionsgenomsnittet. De medlemsstater 
som efter de ovan nämnda minskningarna 
av underskottet förblir under EU-
genomsnittet ska ges möjligheten att 
minska skillnaden med hjälp av nationella 
budgetanslag.

Or. ro
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Ändringsförslag 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Stödrättigheter som aktiverats under 
2019 i en medlemsstat eller i en region 
kan ha ett enhetligt enhetsvärde till följd 
av en konvergensperiod, men för att 
undvika negativa ekonomiska och 
produktionsrelaterade konsekvenser för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt de som använt den tidigare 
modellen, tillåtas att delvis ta hänsyn till 
tidigare faktorer när de beräknar värdet 
på stödrättigheterna. Debatten om de 
kommande fleråriga finansiella ramarna 
för den period som inleds 2021 bör 
fortsättningsvis fokuseras på 
konvergensfrågan, med beaktande av 
översynen av den reformerade 
gemensamma jordbrukspolitiken 2017.

Or. en

Ändringsförslag 210
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Direktstöden ska fördelas mellan 
medlemsstaterna på ett sådant sätt att 
varje medlemsstat som ett nationellt tak 
erhåller ett belopp som motsvarar det 
antal hektar som omfattas av det begärda 
direktstödet under 2013 multiplicerat med 
det genomsnittliga antalet direktstöd i 
hela Europeiska unionen under 2013. 
Medlemsstater där det genomsnittliga 
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direktstödet per hektar överskrider 110 % 
av det genomsnittliga stödet i EU kan 
bevilja ytterligare stöd ur sin nationella 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Medlemsstater som tillämpar 
systemet med enhetlig arealersättning kan 
behålla detta system som ändras för att 
anpassas till den nya ordningen för 
grundstöd och villkoren i kapitel 2 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 212
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) För medlemsstater där det på grund 
av införande av harmoniserade nivåer 
sker en påtaglig minskning av 
direktbidragen bör det införas en frivillig 
möjlighet till extra stöd från de nationella 
budgetarna, för att mildra följderna av 
denna minskning.

Or. pl



PE491.238v01-00 104/167 AM\905018SV.doc

SV

Ändringsförslag 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Eftersom genomsnittsstödet per 
hektar i de nya medlemsstaterna har 
räknats ut med en balanserande formel 
med utgångspunkt i tidigare år för att 
garantera rättvis behandling, enligt 
modellen som tillämpas för de gamla 
medlemsstaterna, bör man förutom denna 
areal ta i beaktande de områden som 
följer av omvandlingen till hektar av de 
antal djur för vilka ytterligare nationella 
stöd utbetalats.

Or. ro

Ändringsförslag 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) Medlemsstater som den 
31 december 2013 använder systemet med 
enhetlig arealersättning regionalt eller 
delvis regionalt, kan behålla de 
existerande stödrättigheterna som ändras 
för att anpassas till villkoren i kapitel 2 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 215
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en
nationell reserv som bör användas för att 
underlätta för unga nya jordbrukare att 
delta i systemet eller som får användas för 
att ta hänsyn till särskilda behov i vissa 
regioner. Bestämmelserna om överföring 
och användning av stödrättigheter bör 
behållas, men om möjligt förenklas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en nationell 
reserv som bör användas för att underlätta 
för unga nya jordbrukare att delta i 
systemet eller som får användas för att ta 
hänsyn till särskilda behov i vissa regioner. 
Bestämmelserna om överföring och 
användning av stödrättigheter bör behållas, 
men om möjligt förenklas.

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en nationell 
reserv som får användas av medlemsstaten
för att underlätta för unga nya jordbrukare 
att delta i systemet eller som får användas 
för att ta hänsyn till särskilda behov i vissa 
regioner. Bestämmelserna om överföring 
och användning av stödrättigheter bör 
behållas, men om möjligt förenklas.
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Or. en

Ändringsförslag 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en nationell 
reserv som bör användas för att underlätta 
för unga nya jordbrukare att delta i 
systemet eller som får användas för att ta 
hänsyn till särskilda behov i vissa regioner. 
Bestämmelserna om överföring och 
användning av stödrättigheter bör behållas, 
men om möjligt förenklas.

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en nationell 
reserv som får användas för att underlätta 
för unga nya jordbrukare att delta i 
systemet eller som får användas för att ta 
hänsyn till särskilda behov i vissa regioner. 
Bestämmelserna om överföring och 
användning av stödrättigheter bör behållas, 
men om möjligt förenklas.

Or. en

Motivering

Åtgärder inom den andra pelaren som berör unga jordbrukare är ett effektivare sätt att stödja 
och uppmuntra nya aktörer. Därmed bör åtgärder inom den första pelaren vara frivilliga att 
genomföra för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 

(22) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
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delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner.
Medlemsstaterna bör också ha en nationell 
reserv som bör användas för att underlätta 
för unga nya jordbrukare att delta i 
systemet eller som får användas för att ta 
hänsyn till särskilda behov i vissa regioner. 
Bestämmelserna om överföring och 
användning av stödrättigheter bör behållas, 
men om möjligt förenklas.

delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också, åtminstone 
under det första året av tillämpandet av 
den nya ordningen för grundstöd, ha en 
nationell reserv som kan administreras 
regionalt och som bör användas för att 
underlätta för unga jordbrukare och nya 
aktörer att delta i systemet eller som får 
användas för att ta hänsyn till särskilda 
behov i vissa regioner. Bestämmelserna om 
överföring och användning av 
stödrättigheter bör behållas, men om 
möjligt förenklas.

Or. en

Ändringsförslag 219
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Generationsbyte och bättre 
samarbete mellan generationerna måste 
prioriteras i fördelningen av direktstöd till 
jordbrukare och nya aktörer samt för 
stödåtgärder för landsbygdsutveckling. 
Med tanke på att endast 6 % av de 
europeiska jordbrukarna är yngre än 35 
och 80 % är äldre än 55, och därmed 
nästan 4,5 miljoner jordbrukare närmar 
sig pensionsålder inom de följande 
10 åren, bör 
landsbygdsutvecklingsprogrammen och 
direktstödssystemen således särskilt 
fokusera på överföring och utbyte av 
bästa hållbara metoder och kunskap på 
jordbruken och mellan 
landsbygdssamhällen.
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Or. en

Ändringsförslag 220
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) De erfarenheter som vunnits från 
tillämpningen av systemet med samlat 
gårdsstöd visar att vissa av de viktigaste 
delarna bör behållas, däribland 
fastställandet av nationella tak för att 
säkerställa att den totala stödnivån inte 
överstiger aktuella budgetrestriktioner. 
Medlemsstaterna bör också ha en 
nationell reserv som bör användas för att 
underlätta för unga nya jordbrukare och 
nya aktörer att delta i systemet eller som 
får användas för att ta hänsyn till 
särskilda behov i vissa regioner. 
Bestämmelserna om överföring och 
användning av stödrättigheter bör 
behållas, men om möjligt förenklas.

Or. en

Ändringsförslag 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att garantera skyddet av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 

(23) För att garantera skyddet av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 
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akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 
arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd 2011.

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 
arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd 2009, 2010 eller
2011.

Or. en

Ändringsförslag 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att garantera skyddet av (23) För att garantera skyddet av 



PE491.238v01-00 110/167 AM\905018SV.doc

SV

stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 
arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd 2011.

stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 
arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd under perioden 
2009–2011.

Or. en

Ändringsförslag 223
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att garantera skyddet av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 
arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd 2011.

(23) För att garantera skyddet av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
bringa klarhet i specifika situationer som 
kan uppstå vid tillämpningen av ordningen 
för grundstöd, bör befogenheter att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
regler avseende stödberättigande och om 
tillträde till ordningen för grundstöd för 
jordbrukare vid arv och förtida arv, arv i 
samband med arrende, ändrad rättslig 
ställning eller laglig benämning och vid 
sammanslagning eller uppdelning av 
företaget, i syfte att anta regler om 
beräkning av stödrättigheternas värde och 
antal eller om ökning av värdet på 
stödrättigheter i förhållande till 
tilldelningen av stödrättigheter, inbegripet 
regler om möjligheten av ett provisoriskt 
värde och antal eller en om provisorisk 
ökning av stödrättigheter tilldelade på 
grundval av en ansökan från jordbrukaren, 
regler om villkor för fastställande av det 
provisoriska och definitiva värdet och 
antalet stödrättigheter samt bestämmelser 
för situationer där ett försäljnings- eller 
arrendeavtal skulle kunna påverka 
tilldelningen av stödrättigheter, i syfte att 
anta regler om fastställande och beräkning 
av värde och antal avseende de 
stödrättigheter som mottagits från den 
nationella reserven och i syfte att anta 
regler om ändring av enhetsvärdet på 
stödrättigheterna vid delrättigheter och 
kriterier för tilldelningen av stödrättigheter 
i enlighet med utnyttjandet av den 
nationella reserven och till jordbrukare som 
inte ansökte om stöd 2010 eller 2011.

Or. en

Ändringsförslag 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin
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Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både 
klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder 
som går längre än tvärvillkor och är 
kopplade till jordbruk, t.ex. att diversifiera 
grödor och bibehålla permanent 
gräsmark och områden med ekologisk 
inriktning. Denna typ av metoder bör 
också vara obligatoriska för jordbrukare 
vars jordbruksföretag är helt eller delvis 
belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 30 november 
2009 om bevarande av vilda fåglar, i den 
mån metoderna är förenliga med dessa 
direktivs syften. Jordbrukare som 
uppfyller de villkor som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 
juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 

utgår
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med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 
65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

Or. en

Motivering

I sin nuvarande form kan förslagen om miljöanpassning vara skadliga för miljön, i stället för 
att bidra till dess bevarande.

Ändringsförslag 225
Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både 
klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder 
som går längre än tvärvillkor och är 
kopplade till jordbruk, t.ex. att diversifiera 
grödor och bibehålla permanent 
gräsmark och områden med ekologisk 
inriktning. Denna typ av metoder bör 
också vara obligatoriska för jordbrukare 
vars jordbruksföretag är helt eller delvis 

utgår
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belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 30 november 
2009 om bevarande av vilda fåglar, i den 
mån metoderna är förenliga med dessa 
direktivs syften. Jordbrukare som 
uppfyller de villkor som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 
juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 
65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 226
Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 

utgår
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obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både 
klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder 
som går längre än tvärvillkor och är 
kopplade till jordbruk, t.ex. att diversifiera 
grödor och bibehålla permanent 
gräsmark och områden med ekologisk 
inriktning. Denna typ av metoder bör 
också vara obligatoriska för jordbrukare 
vars jordbruksföretag är helt eller delvis 
belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 30 november 
2009 om bevarande av vilda fåglar, i den 
mån metoderna är förenliga med dessa 
direktivs syften. Jordbrukare som 
uppfyller de villkor som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 
juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 
65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra
miljöprestandan genom en obligatorisk
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 

(26) Medan den gemensamma 
jordbrukspolitikens främsta syfte 
fortsättningsvis är att eftersträva tidigare 
marknadsorienterade reformer, är
förbättrandet av miljöprestandan och 
erkännandet av den roll som kollektiva 
nyttigheter spelar inom jordbruket ett allt 
viktigare inslag i den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Förbättrande av 
miljöprestandan kan uppnås genom en 
förhandlad och frivillig
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som i vissa fall kan användas för att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet. I detta syfte kan medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för ett urval möjliga
metoder som kan följas av jordbrukare 
som strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder kan
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk. Sådana åtgärder kan omfatta 
miljöanpassningsåtgärder, t.ex. att välja
grödor som lämpar sig som föda för vilda 
djur, fåglar och insekter, planerade 
ekologiska korridorer till skydd för den 
biologiska mångfalden, åtgärder för att 
begränsa klimatförändringarna, allmän 
miljöförvaltning samt forskning och 
innovation. Denna typ av metoder bör 
också gälla för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
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horisontella förordningen] (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Den samma nyttan bör 
ges åt jordbrukare som är involverade i 
system för miljöåtgärder inom jordbruket 
på nationell nivå enligt förordning (EG) nr 
1698/2005.

Or. en

Ändringsförslag 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för obligatoriska 
metoder som ska följas av jordbrukare 
som, i form av prioriterad åtgärd, strävar 
efter att uppnå både klimat- och 
miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och
områden med ekologisk inriktning. Denna 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda 30 % av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för tre
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, likvärdiga, 
skräddarsydda årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
nationell och/eller regional 
jordbrukshävd, t.ex. att diversifiera grödor 
och bibehålla permanent gräsmark,
områden med ekologisk inriktning, planer 
för förvaltning av näringsämnen, 
energieffektivitetsplaner för jordbruken 
och marktäckning för vintern. Dessa av 
metoder bör också beröra jordbrukare vars 
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typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Det samma gäller för 
jordbrukare som uppfyller kraven om 
självständigt godkända nationellt eller 
regionalt certifierade system som är 
gynnsamma för miljön och klimatet.
Underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör, som 
den maximala tillämpliga administrativa 
sanktionen, leda till den berörda 
jordbrukarens totala uteslutning från stöd 
enligt denna komponent i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
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miljöprestandan genom en obligatorisk
miljöanpassningskomponent i direktstödet,
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både 
klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder som 
går längre än tvärvillkor och är kopplade 
till jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor 
och bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

miljöprestandan genom en 
miljöanpassningskomponent i direktstödet 
för jordbruksmetoder som är gynnsamma
för klimatet och miljön och är tillämpliga i 
hela EU. I detta syfte bör medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för klimat- och 
miljömetoder som ska följas av 
jordbrukare. Dessa metoder bör utgöras av 
enkla, allmänna, icke-avtalsmässiga och 
årliga åtgärder som går längre än 
tvärvillkor och är kopplade till jordbruk, 
t.ex. att diversifiera grödor och bibehålla 
permanent gräsmark samt betesmark och
permanenta grödor, områden med 
ekologisk inriktning, förvaltning av 
näringsämnen på jordbruken, 
marktäckning för vintern, minimal eller 
ingen bearbetning av jorden och direkt 
brunnsborrning, åtgärdsplaner för 
biologisk mångfald samt förvaltning av 
vatten. Dessa av metoder bör också beröra
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91, 
jordbrukare inom system för 
miljöåtgärder inom jordbruket, 
jordbrukare vars jordbruksföretag är 
certifierade enligt nationella 
miljöcertifieringssystem samt jordbrukare 
vars stödberättigade jordbruksareal består 
till mer än 70 % av gräsmark bör dra nytta 
av miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter. 
Underlåtelse att iaktta 
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miljöanpassningskomponenten bör inte
leda till en minskning av grundstödet.

Or. en

Ändringsförslag 230
James Nicholson, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk
miljöanpassningskomponent i direktstödet,
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
kan medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
metoder som ska följas av jordbrukare 
som, i form av prioriterad åtgärd, strävar 
efter att uppnå både klimat- och 
miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också gälla för 
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
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(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Detsamma gäller 
jordbrukare som deltar i program för 
miljöåtgärder inom jordbruket med 
avseende på landsbygdsutveckling eller 
som deltar i ett nationellt 
certifieringssystem som är erkänt på 
grund av sin miljörelevans. Jordbrukare 
bör också ha möjlighet att samarbeta med 
andra närliggande jordbruk för att 
kollektivt uppnå dessa 
miljöanpassningsskyldigheter och tillåta 
diversifiering av grödor i samordning med 
sammanförda jordbruk samt för att 
försäkra att produktiv jordbruksmark inte 
tas ur produktion endast för att uppnå 
artificiella mål.

Or. en

Ändringsförslag 231
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
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åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars
jordbruksföretag är helt eller delvis 
belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar, i den mån metoderna är förenliga
med dessa direktivs syften. Jordbrukare 
som uppfyller de villkor som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. 
Jordbruksföretagen i
Natura 2000-nätverket som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 (bevarande av livsmiljöer)
och av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 (vilda fåglar), liksom de 
som mottar de stöd för miljö- och 
klimatvändligt jordbruk som avses i 
artikel 29 i förordning EU nr [.] 
[förordningen om landsbygdsutveckling], 
ska anses uppfylla de krav som ställs för 
denna miljöanpassningskomponent, med 
tanke på de miljökrav som deras 
produktionsprocesser omfattas av. 
Jordbrukare som uppfyller de villkor som 
föreskrivs i rådets förordning (EG) 
nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Med beaktande av de 
miljöfördelar som i sig hör ihop med vissa 
produktionstyper, såsom permanenta 
grödor som kan vara berättigade för 
grundstöd, permanenta gräsmarker, 
proteingrödor och ris, bör deras 
komponenter likaså dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter.
Olivträd, vinrankor och fruktträd 
kännetecknar ekosystemet i vidsträckta 
regioner som bidrar till att stabilisera 
marken mot erosion, att binda koldioxid 
och att minska utsläppen av växthusgaser. 
Vid underlåtelse att iaktta 
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miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen], som inte i något fall bör 
överskrida summan av 
miljöanpassningsstödet.

Or. es

Motivering

Man bör bland de automatiska mottagarna av det gröna stödet inkludera samtliga segment 
som, på grund av extrakostnader, inkomstbortfall och särskilda odlingsvillkor som har att 
göra med miljön, automatiskt förtjänar att få detta gröna stöd. Man bör ta hänsyn till de 
direkta miljöeffekterna av vissa grödor, som hör ihop med deras växtmässiga kvaliteter eller 
bidrag till upprätthållandet av vissa livsmiljöer, och begränsa påföljderna till att exkluderas 
från förteckningen över mottagare av det gröna stödet.

Ändringsförslag 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för obligatoriska 
metoder som ska följas av jordbrukare 
som, i form av prioriterad åtgärd, strävar 
efter att uppnå både klimat- och 
miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd för obligatoriska metoder 
som ska följas av jordbrukare som, i form 
av prioriterad åtgärd, strävar efter att uppnå 
både klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder som 
går längre än tvärvillkor och är kopplade 
till jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor 
och bibehålla permanent gräsmark och 
traditionella betesmarker och att bevara 
fleråriga grödor med hjälp av lämpliga 
jordbruksmetoder och områden med 
ekologisk inriktning. Denna typ av metoder 
bör också gälla jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
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områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Detsamma gäller för de 
jordbrukare som ansluter sig till 
programmen för miljövänligt jordbruk 
inom ramen för landsbygdens utveckling 
och engagerar sig inom ramen för ett 
nationellt program för certifiering känt 
för sitt intresse för miljö eller jordbruk, 
eller jordbrukare som ansluter sig till 
miljöskyddsriktlinjer som följer 
förordningen om en samlad 
marknadsordnings hållbara 
verksamhetsprogram, och som är 
stödmottagare av betalningarna, eller 
följer åtgärder för jordbruk och miljö som 
godkänts på nationell nivå.

Or. it

Ändringsförslag 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för obligatoriska 
metoder som ska följas av jordbrukare 
som, i form av prioriterad åtgärd, strävar 
efter att uppnå både klimat- och 
miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd för obligatoriska metoder 
som ska följas av jordbrukare som, i form 
av prioriterad åtgärd, strävar efter att uppnå 
både klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder som 
går längre än tvärvillkor och är kopplade 
till jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor 
och bibehålla permanent gräsmark och 
traditionella betesmarker och att bevara 
fleråriga grödor med hjälp av lämpliga 
jordbruksmetoder och områden med 
ekologisk inriktning. Denna typ av metoder 
bör också gälla för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Detsamma gäller för de 
jordbrukare som ansluter sig till 
programmen för miljövänligt jordbruk 
inom ramen för landsbygdens utveckling 
och engagerar sig inom ramen för ett
nationellt program för certifiering känt 
för sitt intresse för miljö eller jordbruk, 
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artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

eller jordbrukare som ansluter sig till 
miljöskyddsriktlinjer som följer 
förordningen om en samlad 
marknadsordnings verksamhetsprogram, 
eller åtgärder för jordbruk och miljö som 
godkänts på nationell nivå

Or. it

Ändringsförslag 234
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark, områden 
med ekologisk inriktning och ytterligare 
åtgärder som anges i artikel 29 i denna 
förordning. Denna typ av metoder bör 
också vara obligatoriska för jordbrukare 
vars jordbruksföretag är helt eller delvis 
belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
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om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91, jordbruk 
som inom ramen för 
landsbygdsutvecklingen deltar i särskilda 
program för miljöåtgärder inom 
jordbruket eller i ett ekologiskt värdefullt 
nationellt certifieringsförfarande samt 
jordbruk vars stödberättigande mark till 
minst 50 % består av gräsmark bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. de

Ändringsförslag 235
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
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obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91, samt 
jordbrukare som i betydande utsträckning 
deltar i miljöåtgärder inom jordbruket bör 
dra nytta av miljöanpassningskomponenten 
i dessa produktionssystem utan att uppfylla 
några ytterligare skyldigheter, med tanke 
på de erkända miljöfördelarna med 
ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. de

Ändringsförslag 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula
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Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91, och 
jordbrukare som har förbundit sig till stöd 
för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk i 
enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 
nr [förordningen om 
landsbygdsutveckling] bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
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utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 237
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
traditionella betesmarker och att bevara 
fleråriga grödor med hjälp av lämpliga 
jordbruksmetoder och områden med 
ekologisk inriktning. Denna typ av metoder 
bör också vara obligatoriska för 
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

Or. it

Ändringsförslag 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet,
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
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utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark, fleråriga 
grödor med hjälp av lämpliga 
jordbruksmetoder och områden med 
ekologisk inriktning. Denna typ av metoder 
bör också vara obligatoriska för 
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 239
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
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miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för obligatoriska 
metoder som ska följas av jordbrukare 
som, i form av prioriterad åtgärd, strävar 
efter att uppnå både klimat- och 
miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

miljöprestandan. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också beröra
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. bg
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Ändringsförslag 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i 
direktstödet, som kommer att stödja 
jordbruksmetoder som är gynnsam för 
klimatet och miljön och är tillämplig i 
hela EU. I detta syfte bör medlemsstaterna 
använda en del av sitt nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt stöd 
utöver grundstödet, för obligatoriska 
metoder som ska följas av jordbrukare 
som, i form av prioriterad åtgärd, strävar 
efter att uppnå både klimat- och 
miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars
jordbruksföretag är helt eller delvis 
belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar, i den mån metoderna är förenliga 
med dessa direktivs syften. Jordbrukare 
som uppfyller de villkor som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Med 
tanke på de omfattande miljökrav som 
ställs på produktionsprocesserna vid
jordbruksföretag i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar, liksom på dem som mottar det stöd 
för miljö- och klimatvänligt jordbruk som 
avses i artikel 29 i förordning EU nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling], 
ska dessa anses uppfylla de krav som 
ställs för denna 
miljöanpassningskomponent. Jordbrukare 
som uppfyller de villkor som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
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nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Med 
beaktande av de miljöfördelar som i sig 
hör ihop med vissa produktionstyper, 
såsom permanenta grödor som kan vara 
berättigade för grundstöd, permanenta 
gräsmarker, proteingrödor och ris, bör 
producenterna dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter.
Olivträd, vinrankor och fruktträd 
kännetecknar ekosystemet i vidsträckta 
regioner som bidrar till att stabilisera 
marken mot erosion, att binda koldioxid 
och att minska utsläppen av växthusgaser. 
Detsamma gäller jordbrukare som deltar i 
program för miljöåtgärder inom 
jordbruket inom ramen för 
landsbygdsutveckling eller som deltar i ett 
nationellt certifieringssystem som är 
erkänt på grund av sin miljörelevans. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen], som inte i något fall bör 
överskrida summan för 
miljöanpassningsstödet.

Or. es

Ändringsförslag 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
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som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars
jordbruksföretag är helt eller delvis 
belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar, i den mån metoderna är förenliga 
med dessa direktivs syften. Jordbrukare 
som uppfyller de villkor som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Med 
tanke på de omfattande miljökrav som 
ställs på produktionsprocesserna vid 
jordbruksföretag i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar, liksom på dem som mottar det stöd 
för miljö- och klimatvändligt jordbruk 
som avses i artikel 29 i förordning EU nr [ 
] [förordningen om 
landsbygdsutveckling], ska dessa anses 
uppfylla de krav som ställs för denna 
miljöanpassningskomponent. Jordbrukare 
som uppfyller de villkor som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Med 
beaktande av de miljöfördelar som i sig 
hör ihop med vissa produktionstyper, 
såsom permanenta grödor som kan vara 
berättigade för grundstöd, permanenta 
gräsmarker, proteingrödor och ris, bör 
producenterna dra nytta av 
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miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter.
Olivträd, vinrankor och fruktträd 
kännetecknar ekosystemet i vidsträckta 
regioner som bidrar till att stabilisera 
marken mot erosion, att binda koldioxid 
och att minska utsläppen av växthusgaser. 
Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen].

Or. es

Ändringsförslag 242
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga åtgärder som går längre än 
tvärvillkor och är kopplade till jordbruk, 
t.ex. att diversifiera grödor och bibehålla 
permanent gräsmark och områden med 
ekologisk inriktning, växelbruk, 
baljväxtsystem, jordbrukens energi- och 
effektivitetsmetoder, förvaltning av vatten 
och mark, buffertzoner, 
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i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

precisionsjordbruk, permanent odling och 
hållbara certifierade system. Denna typ av 
metoder bör också vara obligatoriska för 
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 243
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
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medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att 
iaktta miljöanpassningskomponenten bör 
det utdömas påföljder i enlighet med 
artikel 65 i förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen]

bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. växelbruk och att bibehålla 
permanent betesmark och ekologisk
infrastruktur. Denna typ av metoder bör 
också vara obligatoriska för jordbrukare 
vars jordbruksföretag är helt eller delvis 
belägna i Natura 2000-områden som 
omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. 

Or. en

Motivering

Ekologiska jordbrukssystem har en positiv inverkan på miljön. Trots detta bör ekologiskt 
jordbruk inte undantas från miljöanpassning för att minska den administrativa bördan.
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Ändringsförslag 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd, starkt kopplat till
grundstödet, för obligatoriska metoder som 
ska följas av jordbrukare som, i form av 
prioriterad åtgärd, strävar efter att uppnå 
både klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna 
och icke-avtalsmässiga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. växelbruk och att bibehålla 
permanent gräsmark och områden med 
ekologisk inriktning. Denna typ av metoder 
bör också vara obligatoriska för 
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
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miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 245
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
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om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. De berörda jordbrukarna bör 
därmed dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
vara tvungna att uppfylla några 
ytterligare skyldigheter, med tanke på de 
erkända miljöfördelarna. Jordbrukare som 
uppfyller de villkor som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 
juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91 bör dra nytta av 
miljöanpassningskomponenten utan att 
uppfylla några ytterligare skyldigheter, 
med tanke på de erkända miljöfördelarna 
med ekologiska jordbrukssystem. Vid 
underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. pt

Ändringsförslag 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
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åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent betesmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 247
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte bör 
medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsamma för klimatet och miljön 
och är tillämpliga i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk infrastruktur. 
Denna typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
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förordningen] förordningen]

Or. en

Ändringsförslag 248
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Växelbruk är en väl etablerad 
jordbruksmetod som medför mer än 
mångfald. Den ökar även jordens 
fruktbarhet utan dyra artificiella insatser 
och minskar behovet att använda 
bekämpningsmedel, och medför därmed 
ekonomiska fördelar för jordbrukare 
genom att minska deras beroende av 
externa insatser. Detta växelbruk 
kombinerat med odling av baljväxter 
skulle gynna miljön, minska 
jordbrukarnas produktionskostnader och 
skulle även minska unionens beroende av 
import av proteingrödor till foder.

Or. en

Ändringsförslag 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att försäkra att 
miljöanpassningsåtgärderna som 
medlemsstaterna valt att tillämpa inom 
sina territorier medför likvärdiga fördelar 
för miljön och klimatet, ska 
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medlemsstaterna välja tre relevanta 
åtgärder från en lista med sex möjliga 
åtgärder som fastställts på EU-nivå, och 
deras val ska godkännas av kommissionen 
inom två månader efter anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 250
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Vid kontrollen av huruvida 
miljökraven följs vid de enskilda 
jordbruksföretagen och planeringen av 
betalningen för denna direktstödsperiod 
bör man även beakta och främja den 
kollektiva förvaltningsmetoden för flera 
jordbruksföretag som används av 
producenter och kooperativ. Denna metod 
har en hävstångseffekt som bidrar till att 
uppfylla denna grundläggande aspekt av 
målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. es

Motivering

Detta system med kollektiv förvaltning multiplicerar miljö- och klimatfördelarna. I princip 
tillämpas detta i förslagen om landsbygdsutveckling (miljöstöden) men man bör även beakta 
denna aspekt i samband med direktstöden.

Ändringsförslag 251
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Stödet för odling av proteinhaltiga 
baljväxter som en del av växelbruk bidrar 
avsevärt till avancerade hållbara 
jordbrukssystem som ett integrerat 
tillvägagångssätt för utmaningar för att 
begränsa klimatförändringarna samt 
förlusten av den biologiska mångfalden 
och jordens fruktbarhet inom jordbruket. 
Forskning och bättre utbildning och 
utvidgningstjänster för jordbrukare inom 
detta område samt upprättandet av en 
infrastruktur för produktion av utsäde, 
inklusive lagring och val av lokala och 
regionala sorter, är väsentligt för att 
minska proteinbristen inom EU och för 
bättre inkomst för jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 
när det gäller åtgärden för diversifiering av 
grödor tillämpas på ett proportionerligt och 
icke-diskriminerande sätt och leder till ett 
ökat skydd av miljön, bör befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen i 
syfte att anta en definition av grödor och 
anta regler för tillämpningen av den 
åtgärden.

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 
när det gäller åtgärden för växelbruk
tillämpas på ett proportionerligt och icke-
diskriminerande sätt och leder till ett ökat 
skydd av miljön, bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
en definition av grödor och anta regler för 
tillämpningen av den åtgärden.

Or. en



PE491.238v01-00 148/167 AM\905018SV.doc

SV

Ändringsförslag 253
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 
när det gäller åtgärden för diversifiering av 
grödor tillämpas på ett proportionerligt och 
icke-diskriminerande sätt och leder till ett 
ökat skydd av miljön, bör befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen i 
syfte att anta en definition av grödor och 
anta regler för tillämpningen av den 
åtgärden.

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 
när det gäller åtgärden för växelbruk
tillämpas på ett proportionerligt och icke-
diskriminerande sätt och leder till ett ökat 
skydd av miljön, bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att anta 
en definition av grödor och anta regler för 
tillämpningen av den åtgärden.

Or. fr

Ändringsförslag 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark 
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att 
anta regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 255
Richard Ashworth
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark 
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att 
anta regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräs- och 
betesmark och som mark för permanenta 
grödor verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

Or. it

Ändringsförslag 257
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent betesmark
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 258
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent betesmark
verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent gräsmark

(28) För att garantera att mark som 
deklarerats som permanent betesmark
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verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

verkligen upprätthålls som sådan av 
jordbrukarna bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att anta 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 260
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) 7 % av åkermarken per jordbruk 
kommer att användas på ett sätt som ökar 
den funktionella biologiska mångfalden 
och därmed funktionen av jordbrukets 
ekosystem eller främjande av kollektiva 
nyttigheter. Inslag som ofta redan är 
stödberättigade miljöåtgärder (t.ex. 
häckar, diken, våtmarker och övriga 
delvis naturliga delar av livsmiljöer och 
andra existerande stödberättigade 
landskapselement) kommer att läggas till 
buffertzonerna för att skapa agro-
ekologiska infrastrukturer för hållbara 
jordbrukssystem. Därmed innebär detta 
varken ”att ta mark ur produktion” eller 
”nya markuttag”, utan snarare en 
förbättring av hela systemets långsiktiga 
effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att garantera att åtgärden 
avseende områden med ekologiskt fokus 
genomförs ändamålsenligt och 
konsekvent, med beaktande av 
medlemsstaternas särdrag, bör befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen i 
syfte att ytterligare definiera de olika typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
nämns i åtgärden samt att lägga till och 
definiera andra typer av områden med 
ekologiskt fokus som kan beaktas för att
uppnå den procentandel som avses i 
åtgärden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att garantera att åtgärden 
avseende områden med ekologiskt fokus 
genomförs ändamålsenligt och 
konsekvent, med beaktande av 
medlemsstaternas särdrag, bör befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen i 
syfte att ytterligare definiera de olika typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
nämns i åtgärden samt att lägga till och 
definiera andra typer av områden med 
ekologiskt fokus som kan beaktas för att 
uppnå den procentandel som avses i 
åtgärden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 263
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att garantera att åtgärden 
avseende områden med ekologiskt fokus
genomförs ändamålsenligt och konsekvent, 
med beaktande av medlemsstaternas 
särdrag, bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att 
ytterligare definiera de olika typer av 
områden med ekologiskt fokus som nämns 
i åtgärden samt att lägga till och definiera 
andra typer av områden med ekologiskt 
fokus som kan beaktas för att uppnå den 
procentandel som avses i åtgärden.

(29) För att garantera att ekologisk
infrastruktur genomförs ändamålsenligt 
och konsekvent, med beaktande av 
medlemsstaternas särdrag, bör befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen i 
syfte att ytterligare definiera de olika typer 
av infrastruktur som nämns i åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 264
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) För att främja biologisk mångfald, 
skydd av miljön och jordbrukets 
produktivitet ska ett särskilt stöd inrättas 
för sektorer som aktivt bidrar till dessa 
ändamål. Biodlingssektorn bör prioriteras 
och det bör finnas en bestämmelse om 
direktstöd för bikolonier som sköts av 
registrerade producenter. Behovet av 
finansiering för pollinering bör tas i 
beaktande.

Or. bg
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Ändringsförslag 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 29 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) För att skydda miljön, kämpa mot 
den globala uppvärmningen, förbättra 
förhållandena för jordbruket bör 
kommissionen utan dröjsmål lägga fram 
en strategisk plan för tillhandahållande 
av vegetabiliska proteiner, som samtidigt 
gör det möjligt för unionen att minska sitt 
mycket kraftiga externa beroende. Denna 
plan borde göra det möjligt att utveckla 
oljeproteingrödor och baljväxter inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, samt 
stimulera jordbruksforskningen om 
anpassade och högpresterande sorter.

Or. fr

Ändringsförslag 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) För att garantera att planerna för 
förvaltning av näringsämnen innehåller 
fullständiga uppgifter och en optimal 
användning av näringsämnen och 
spridning av gödsel av jordbrukarna bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen, i syfte att anta ytterligare 
regler som gäller tillämpningen av 
åtgärden.
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Or. en

Ändringsförslag 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Förslag till förordning
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) För att försäkra att 
energieffektivitetsplanerna garanterar en 
optimal energianvändning av 
jordbrukarna och minimerar 
användningen av fossila bränslen på 
jordbruken bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen, i syfte att 
anta ytterligare regler som gäller 
tillämpningen av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 29c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29c) För att säkerställa att marktäckning 
för vintern tillhandahålls samtidigt som 
fördelarna för miljön och klimatet 
maximeras bör medlemsstaterna 
bestämma datum för läggandet och 
borttagandet av täckningen som bäst 
passar respektive territorium, och 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget bör delegeras till 
kommissionen i syfte att anta ytterligare 
regler för tillämpningen av den åtgärden.
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Or. en

Ändringsförslag 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I syfte att främja en hållbar 
utveckling för jordbruken i områden med 
naturliga begränsningar, bör 
medlemsstaterna få använda en del av 
sina nationella tak för direktstöd till att 
bevilja ett årligt arealbaserat stöd, utöver 
grundstödet, till alla jordbrukare som 
bedriver verksamhet i sådana områden. 
Detta stöd bör inte ersätta det stöd som 
ges i samband med 
landsbygdsutvecklingsprogram och bör 
inte beviljas till jordbrukare i de områden 
som utsågs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1698/2005 av den 20 
september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) men som inte har utsetts i 
enlighet med artikel 46.1 i
Europaparlamentets och rådets 
förordning av den … om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I syfte att främja en hållbar utveckling 
för jordbruken i områden med naturliga 
begränsningar, bör medlemsstaterna få 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja ett årligt 
arealbaserat stöd, utöver grundstödet, till 
alla jordbrukare som bedriver verksamhet i 
sådana områden. Detta stöd bör inte ersätta 
det stöd som ges i samband med 
landsbygdsutvecklingsprogram och bör 
inte beviljas till jordbrukare i de områden 
som utsågs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1698/2005 av den 20 september 
2005 om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) men som 
inte har utsetts i enlighet med artikel 46.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
av den … om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

(30) I syfte att främja en hållbar utveckling 
för jordbruken i områden med naturliga 
begränsningar och övergivna områden, bör 
medlemsstaterna få använda en del av sina 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd som inför nya parametrar, 
till exempel den bruttoproduktion som ett 
jordbruk kan sälja eller mervärdet eller 
antalet anställda, utöver grundstödet, till 
alla jordbrukare som bedriver verksamhet i 
sådana områden. Detta stöd bör inte ersätta 
det stöd som ges i samband med 
landsbygdsutvecklingsprogram och bör 
inte beviljas till jordbrukare i de områden 
som utsågs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1698/2005 av den 20 september 
2005 om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) men som 
inte har utsetts i enlighet med artikel 46.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
av den … om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. it

Ändringsförslag 271
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
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ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella 
tak för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, kan ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas av 
en medlemsstat för att göra det lättare för 
unga jordbrukare att starta sin verksamhet 
och efter starten genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag. 
Medlemsstaterna kan använda en del av 
sina nationella tak för direktstöd till att 
utöver grundstödet bevilja årliga 
arealbaserade stöd till unga jordbrukare. 
Det stödet bör betalas ut under högst fem 
år, eftersom det endast bör täcka den 
inledande perioden för affärsverksamheten 
och inte bli till ett driftsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella 
tak för direktstöd till att utöver grundstödet 

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en komponent 
som får beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, får ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör få
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att utöver grundstödet bevilja 
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bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

Or. en

Motivering

Åtgärder inom den andra pelaren som berör unga jordbrukare är ett effektivare sätt att stödja 
och uppmuntra nya aktörer. Därmed bör åtgärder inom den första pelaren vara frivilliga att 
genomföra för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 273
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en 
komponent som bör beaktas vid fördelning 
och inriktning av direktstöd. Denna 
utveckling är väsentlig för unionens 
jordbrukssektors konkurrenskraft och, av 
detta skäl, bör ett inkomststöd till unga 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet inrättas för att göra 
det lättare för unga jordbrukare att starta 
sin verksamhet och efter starten genomföra 
en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut 
under högst fem år, eftersom det endast bör 
täcka den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 

(31) Med beaktande av att endast 6 % av 
jordbrukarna i EU är yngre än 35 och 
ungefär 80 % av jordbrukarna är över 55 
bör reformen ske på ett socialt hållbart 
sätt. Unga jordbrukares och nya aktörers
etablering och utveckling av ny ekonomisk 
verksamhet inom jordbrukssektorn och 
startande av jordbruksföretag bör beaktas 
vid fördelning och inriktning av direktstöd. 
Dessa stöd bör även möjliggöra samarbete 
mellan äldre och yngre jordbrukare, vilket 
leder till en socialt hållbar utveckling av 
landsbygdsområden. För nya jordbrukare 
är inledande finansiering mycket viktigt 
för att få i gång verksamheten. Därmed 
bör investeringsbidraget för det första året 
vara minst 50 % av budgeten som är 
avsedd för hela perioden. Nya aktörer bör 
vara fysiska eller juridiska personer. 
Detta gäller även dem som upprättar sitt 
företag i samarbete med övriga jordbruk.
Denna utveckling är väsentlig för unionens 
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driftsstöd. jordbrukssektors konkurrenskraft och, av 
detta skäl, bör ett inkomststöd till unga 
jordbrukare och nya aktörer som etablerar 
jordbruksverksamhet inrättas för att göra 
det lättare att starta sin verksamhet och 
efter starten genomföra en 
strukturanpassning för dem som berörs. 
Medlemsstaterna bör kunna använda en del 
av sina nationella tak för direktstöd till att 
utöver grundstödet bevilja årliga 
arealbaserade stöd. Det stödet bör betalas 
ut under högst fem år, eftersom det endast 
bör täcka den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en 
komponent som bör beaktas vid 
fördelning och inriktning av direktstöd. 
Denna utveckling är väsentlig för 
unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 

(31) För att hantera utmaningen med 
generationsbyte inom jordbrukssektorn, 
där endast 7 % av befolkningen är under 
35 år, bör ett inkomststöd till unga 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet inrättas för att göra 
det lättare för unga jordbrukare att starta 
sin verksamhet och efter starten genomföra 
en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
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jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

driftsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

(31) Unga jordbrukares och övriga nya 
aktörers etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet inom 
jordbrukssektorn innebär en ekonomisk 
utmaning och är en komponent som bör 
beaktas vid fördelning och inriktning av 
direktstöd. Denna utveckling är väsentlig 
för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare och nya 
aktörer som etablerar jordbruksverksamhet 
inrättas för att göra det lättare för unga 
jordbrukare och nya aktörer att starta sin 
verksamhet och efter starten genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag. 
Medlemsstaterna bör kunna använda en del 
av sina nationella tak för direktstöd till att 
utöver grundstödet bevilja årliga 
arealbaserade stöd till unga jordbrukare 
och nya aktörer. Det stödet bör betalas ut 
under högst fem år, eftersom det endast bör 
täcka den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

Or. en
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Ändringsförslag 276
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

(31) Unga jordbrukares och nya aktörers
etablering och utveckling av ny ekonomisk 
verksamhet inom jordbrukssektorn innebär 
en ekonomisk utmaning och är en 
komponent som bör beaktas vid fördelning 
och inriktning av direktstöd. Denna 
utveckling är väsentlig för unionens 
jordbrukssektors konkurrenskraft och, av 
detta skäl, bör ett inkomststöd till unga 
jordbrukare och nya aktörer som etablerar 
jordbruksverksamhet inrättas för att göra 
det lättare för unga jordbrukare och nya 
aktörer att starta sin verksamhet och efter 
starten genomföra en strukturanpassning i 
sina jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare och nya aktörer. Det stödet 
bör betalas ut under högst fem år, eftersom 
det endast bör täcka den inledande 
perioden för affärsverksamheten och inte 
bli till ett driftsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och (31) Unga jordbrukares och kvinnors
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utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

etablering och utveckling av ny ekonomisk 
verksamhet inom jordbrukssektorn innebär 
en ekonomisk utmaning och är en 
komponent som ska beaktas vid fördelning 
och inriktning av direktstöd. Denna 
utveckling är väsentlig för unionens 
jordbrukssektors konkurrenskraft och, av 
detta skäl, bör ett inkomststöd till kvinnor 
och unga jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet inrättas för att göra 
det lättare för unga jordbrukare att starta 
sin verksamhet och efter starten genomföra 
en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
fem år, eftersom det endast bör täcka den 
inledande perioden för affärsverksamheten 
och inte bli till ett driftsstöd.

Or. it

Ändringsförslag 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 

(31) Unga jordbrukares etablering och 
utveckling av ny ekonomisk verksamhet 
inom jordbrukssektorn innebär en 
ekonomisk utmaning och är en komponent 
som bör beaktas vid fördelning och 
inriktning av direktstöd. Denna utveckling 
är väsentlig för unionens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och, av detta skäl, bör ett 
inkomststöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet inrättas för 
att göra det lättare för unga jordbrukare att 
starta sin verksamhet och efter starten 
genomföra en strukturanpassning i sina 
jordbruksföretag. Medlemsstaterna bör 
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kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd.

kunna använda en del av sina nationella tak 
för direktstöd till att utöver grundstödet 
bevilja årliga arealbaserade stöd till unga 
jordbrukare. Det stödet bör betalas ut under 
högst fem år, eftersom det endast bör täcka 
den inledande perioden för 
affärsverksamheten och inte bli till ett 
driftsstöd. Kvinnor inom 
jordbrukssektorn, som utgör en betydande 
del av arbetskraften, bör erbjudas 
särskilda utbildningsprogram samt 
bosättningstillägg.

Or. ro

Ändringsförslag 279
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Generationsbyte sker i framtiden på 
ett framgångsrikt sätt endast om män och 
kvinnor ges samma rättigheter och 
möjligheter, inklusive individuella sociala 
trygghetssystem, utbildning, 
kapacitetsuppbyggnad och deltagande i 
beslutsfattandet. Generationsbyte 
förutsätter också att man aktivt bevarar 
och utvecklar den livsviktiga kulturella, 
sociala och rekreationsmässiga 
substansen, vilket gör livet på jordbruken 
och i landsbygdssamhällen attraktivt.

Or. en

Ändringsförslag 280
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Erkännandet av kvinnornas arbete 
på landsbygden och deras direkta bidrag 
till den ekonomiska jämvikten, i synnerhet 
vid små jordbruksföretag och 
familjedrivna jordbruksföretag genom ett 
statistiskt sett osynligt arbete, som inte 
erkänns på sysselsättningsnivå och som 
följaktligen inte medför någon typ av 
passiva rättigheter, bör tas upp i EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. Systemet 
med direktstöd tycks vara ett lämpligt 
instrument för att främja 
landsbygdskvinnornas integration på det 
ekonomiska, yrkesmässiga och sociala 
planet. Medlen bör där så är lämpligt 
riktas mot att främja samägande vid 
jordbruksföretag eller mot 
arbetslagstiftning om de sysslor som 
kvinnorna utför vid de familjedrivna 
jordbruksföretagen.

Or. es

Motivering

42 % av de 26,7 miljoner människor som regelbundet arbetar inom Europas jordbruk utgörs 
av kvinnor, men endast ett av fem jordbruksföretag ägs av kvinnor. Det beräknas att cirka 
20 miljoner europeiska kvinnors arbete inte syns när det gäller sysselsättning, ekonomi och 
statistik.

Ändringsförslag 281
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Hur ovannämnda mål ska uppnås 
behandlas i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/41/EU av den 
7 juli 2010 om tillämpning av principen 
om likabehandling av kvinnor och män 
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som är egenföretagare, men hindras 
samtidigt på grund av bristen på objektiva 
och tillförlitliga uppgifter som gör det 
möjligt att utföra genomtänkta 
budgetberäkningar. Således bör man 
införa den allmänna principen in denna 
förordning, liksom inrätta tidsfrister för
att skaffa fram uppgifter och planera 
konkreta stödmekanismer för att 
synliggöra och erkänna kvinnornas 
arbete på landsbygden. I enlighet med den 
gemensamma jordbrukspolitikens pelare 
bör direktstödet inriktas på att erkänna 
dessa strukturella aspekter medan 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling bör införa mer 
konkreta åtgärder som är avsedda att 
främja, erkänna och finansiera 
kvinnornas bidrag till frågor som 
diversifiering, tillhandahållande av 
tjänster, innovation och deras allmänna 
bidrag till att bevara samhällena på 
landsbygden. På samma sätt är fonden 
lämplig för att främja de särskilda 
samarbetsnätverken i linje med förslagen 
i Europaparlamentets förslag till 
resolution 2010/2045 (INI) om 
kvinnornas roll inom jordbruket och i 
landsbygdsområdena.

Or. es

Motivering

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es  el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Ändringsförslag 282
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
undvika diskriminering dem emellan bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att definiera villkoren 
för när en juridisk person kan anses vara 
berättigad att ta emot stöd till unga 
jordbrukare, särskilt vad gäller 
tillämpningen av åldersgränsen på en 
eller flera fysiska personer som ingår i 
den juridiska personen.

(32) För att garantera skydd av 
stödmottagarnas rättigheter och för att 
undvika diskriminering dem emellan bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att definiera villkoren 
för när en juridisk person kan anses vara 
berättigad att ta emot stöd till unga 
jordbrukare eller nya aktörer.

Or. en


