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Ändringsförslag 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det stöd per hektar som avses i punkt 1 
ska beräknas genom att det belopp som 
erhålls genom tillämpningen av artikel 35 
divideras med antalet stödberättigande 
hektar som deklareras i enlighet med 
artikel 26.1 och som ligger i områden för 
vilka medlemsstaterna beslutat att bevilja 
stöd i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

4. Det stöd per hektar som avses i punkt 1 
ska beräknas genom att det belopp som 
erhålls genom tillämpningen av artikel 35 
divideras med antalet stödberättigande 
hektar som deklareras i enlighet med 
artikel 26.1 och som ligger i områden för 
vilka medlemsstaterna ska bevilja stöd i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel.

Or. fr

Motivering

Den här åtgärden bör göras obligatorisk för att främja konvergens mellan områden utan 
begränsningar och områden som omfattas av naturliga begränsningar, organisera en rättvis 
konkurrens mellan jordbruksområden och säkerställa en balanserad territoriell utveckling.

Ändringsförslag 1885
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det stöd per hektar som avses i punkt 1 
ska beräknas genom att det belopp som 
erhålls genom tillämpningen av artikel 35 
divideras med antalet stödberättigande 
hektar som deklareras i enlighet med 
artikel 26.1 och som ligger i områden för 
vilka medlemsstaterna beslutat att bevilja 
stöd i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

4. Det stöd per hektar som avses i punkt 1 
ska beräknas genom att det belopp som 
erhålls genom tillämpningen av artikel 35 
divideras med antalet stödberättigande 
hektar som deklareras i enlighet med 
artikel 26.1, för vilka medlemsstaterna 
beslutat att bevilja stöd i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.

Or. fr
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Ändringsförslag 1886
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan anpassa stödet efter 
antalet hektar i förhållande till objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 1887
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket kan 
medlemsstaterna fastställa det högsta 
antalet stödberättigande hektar per gård. 

Or. fr

Ändringsförslag 1888
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna kan tillämpa det stöd 
som avses i detta kapitel på regional nivå i 
enlighet med villkoren i denna punkt.

5. Medlemsstaterna ska tillämpa det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå.

Or. de
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Ändringsförslag 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

 Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna kan tillämpa det stöd 
som avses i detta kapitel på regional nivå i 
enlighet med villkoren i denna punkt.

5. Medlemsstaterna ska tillämpa det stöd 
som avses i detta kapitel på regional nivå i 
enlighet med villkoren i denna punkt.

Or. fr

Motivering

Den här åtgärden bör göras obligatorisk för att främja konvergens mellan områden utan 
begränsningar och områden som omfattas av naturliga begränsningar, organisera en rättvis 
konkurrens mellan jordbruksområden och säkerställa en balanserad territoriell utveckling.

Ändringsförslag 1890
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna kan tillämpa det stöd 
som avses i detta kapitel på regional nivå i 
enlighet med villkoren i denna punkt.

5. Vid tillämpning av artikel 20 kan
medlemsstaterna tillämpa det stöd som 
avses i detta kapitel på regional nivå i 
enlighet med villkoren i denna punkt.

Or. fr

Motivering

Ändringen möjliggör en regionaliserad tillämpning enligt artikel 20.

Ändringsförslag 1891
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta fall ska medlemsstaterna definiera 
regionerna i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de 
naturliga begränsningarnas art och 
jordbruksförhållandena i regionen och 
lägga fram bevis för att ovannämnda stöd 
kompletterar stöd enligt artikel 33 i 
förordning (EU) nr [… ] [förordningen 
om landsbygdsutveckling].

Or. pt

Ändringsförslag 1892
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta fall ska medlemsstaterna definiera 
regionerna i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de 
naturliga begränsningarnas art och 
jordbruksförhållandena i regionen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta fall ska medlemsstaterna definiera 
regionerna i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de 

I detta fall ska medlemsstaterna definiera 
regionerna i enlighet med objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de 
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naturliga begränsningarnas art och
jordbruksförhållandena i regionen.

naturliga begränsningarnas demografiska
och socioekonomiska art samt
jordbruksförhållandena i regionen.

Or. fr

Ändringsförslag 1894
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fördela de 
nationella tak som avses i artikel 35.1 
mellan regionerna i enlighet med 
objektiva och icke-
diskriminerande kriterier.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1895
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet på regional nivå ska beräknas 
genom att det regionala tak som beräknas 
i enlighet med tredje stycket divideras med 
antalet stödberättigande hektar som 
deklareras i enlighet med artikel 26.1 och 
som ligger i områden för vilka 
medlemsstaterna beslutat att bevilja stöd i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1896
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Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet på regional nivå ska beräknas 
genom att det regionala tak som beräknas i 
enlighet med tredje stycket divideras med 
antalet stödberättigande hektar som 
deklareras i enlighet med artikel 26.1 och 
som ligger i områden för vilka 
medlemsstaterna beslutat att bevilja stöd i 
enlighet med punkt 2 i denna artikel.

Stödet på regional nivå ska beräknas 
genom att det regionala tak som beräknas i 
enlighet med tredje stycket divideras med 
antalet stödberättigande hektar som 
deklareras i enlighet med artikel 26.1 och 
som ligger i områden för vilka 
medlemsstaterna ska bevilja stöd i enlighet 
med punkt 2 i denna artikel.

Or. fr

Motivering

Den här åtgärden bör göras obligatorisk för att främja konvergens mellan områden utan 
begränsningar och områden som omfattas av naturliga begränsningar, organisera en rättvis 
konkurrens mellan jordbruksområden och säkerställa en balanserad territoriell utveckling.

Ändringsförslag 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34a
Konsekvens

Medlemsstaterna ska se till att de 
ovannämnda åtgärderna och åtgärderna 
inom andra pelaren är sinsemellan 
konsekventa, i synnerhet när det gäller 
åtgärder med syfte att minska 
ojämlikheter som påverkar områden med 
naturliga begränsningar.

Or. pt
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Ändringsförslag 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Finansiella bestämmelser

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna besluta att 
senast den 1 augusti 2013 använda upp 
till 5 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II.
Det beslut som avses i första stycket ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som avses i samma stycke.
Medlemsstaterna kan till och med den 1 
augusti 2016 se över sitt beslut med 
verkan från och med den 1 januari 2017.
2. Utifrån den procentandel av det 
nationella taket som ska användas av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
ska kommissionen varje år, genom 
genomförandeakter, fastställa 
motsvarande tak för det stödet. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

Or. de

Ändringsförslag 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Finansiella bestämmelser
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1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna besluta att 
senast den 1 augusti 2013 använda upp 
till 5 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II.
Det beslut som avses i första stycket ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som avses i samma stycke.
Medlemsstaterna kan till och med den 1 
augusti 2016 se över sitt beslut med 
verkan från och med den 1 januari 2017.
2. Utifrån den procentandel av det 
nationella taket som ska användas av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
ska kommissionen varje år, genom 
genomförandeakter, fastställa 
motsvarande tak för det stödet. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

Or. en

Motivering

Stöd till områden med naturliga begräsningar ska begränsas till enbart pelare.

Ändringsförslag 1900
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna besluta att 
senast den 1 augusti 2013 använda upp till 
5 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna respektive 
regionerna vid tillämpning av artikel 20 
besluta att senast den 1 augusti 2013 
använda upp till 5 % av sitt årliga 
nationella tak enligt bilaga II.

Or. de
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Ändringsförslag 1901
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna besluta att 
senast den 1 augusti 2013 använda upp till 
5 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna besluta att 
senast den 1 augusti 2013 använda upp till 
10 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II.

Or. fr

Motivering

För perioden 2007–2013 uppgår stödet till missgynnade områden till 12,6 miljarder euro. En 
fördubbling av det föreslagna anslaget, på 10 % av de nationella anslagen, dvs. 31,7 
miljarder euro, skulle innebära en betydande omfördelning som främjar missgynnade 
områden eller områden med naturliga begränsningar.

Ändringsförslag 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna besluta att 
senast den 1 augusti 2013 använda upp till 
5 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 34 får medlemsstaterna besluta att 
senast den 1 augusti 2013 använda upp till 
10 % av sitt årliga nationella tak enligt 
bilaga II.

Or. ro

Ändringsförslag 1903
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utifrån den procentandel av det 
nationella taket som ska användas av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
ska kommissionen varje år, genom 
genomförandeakter, fastställa 
motsvarande tak för det stödet.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2.

2. Utifrån den procentandel av det 
nationella taket som ska användas av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55
för att varje år fastställa motsvarande tak 
för det stödet.

Or. de

Motivering

Att fastställa taket för stöd till områden med naturliga begränsningar är inget rent tekniskt 
beslut.

Ändringsförslag 1904
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare och nya 
deltagare

Or. en

Ändringsförslag 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare och nya 
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deltagare

Or. en

Ändringsförslag 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare och nya 
jordbrukare

Or. fr

Ändringsförslag 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare och nya 
jordbrukare

Or. fr

Ändringsförslag 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare och kvinnor 
inom jordbruket
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Or. it

Motivering

Det är rätt att skydda och uppmuntra kvinnor i jordbrukssektorn, särskilt i 
landsbygdsområden där kvinnor, förutom att arbeta på jordbruket, även måste ägna sig åt att 
ta hand om familjen. Ekonomiskt stöd bör ges oberoende av kvinnans ålder.

Ändringsförslag 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare och främjande 
av jämställdhet i arbetslivet på 

landsbygden

Or. es

Ändringsförslag 1910
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till unga jordbrukare Stöd till nya jordbrukare

Or. fr

Ändringsförslag 1911
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 1. Medlemsstaterna eller regioner får
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stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

bevilja ett årligt stöd till unga jordbrukare 
som är berättigade till stöd enligt 
ordningen för grundstöd i kapitel 1. Eller, 
så får medlemsstaten eller regionen välja 
att utvidga denna ordning till samtliga 
jordbrukare som inledde sin 
jordbruksverksamhet inom de föregående 
fem åren innan de tilldelades stödet. 

Or. en

Ändringsförslag 1912
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare. Stödet är 
obligatoriskt för medlemsstater som inte 
genomför åtgärder för unga jordbrukare 
enligt förordning (EU) nr […] [RDR].

Or. fr

Ändringsförslag 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1. Eller, så får 
medlemsstaten eller regionen välja att 
utvidga denna ordning till samtliga 
jordbrukare som inledde sin 
jordbruksverksamhet inom de föregående 
fem åren.  
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Or. en

Ändringsförslag 1914
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna eller regioner får
bevilja ett årligt stöd till unga jordbrukare 
eller nya deltagare som är berättigade till 
stöd enligt ordningen för grundstöd i 
kapitel 1.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska även kunna erbjuda bidrag till nya deltagare inom sektorn och inte 
enbart till unga jordbrukare. Äldre nya deltagare har ofta betydande erfarenhet utanför 
jordbrukssektorn och deras intresse för att ta steget in i industrin bör stödjas parallellt med 
stöd till unga jordbrukare.

Ändringsförslag 1915
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna eller regioner får
bevilja ett årligt stöd till unga jordbrukare 
som är berättigade till stöd enligt 
ordningen för grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. de

Ändringsförslag 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
samlat gårdsstöd i kapitel 1.

Or. en

Motivering

Ordningen för unga jordbrukare bör vara frivillig för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.
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Or. en

Motivering

Åtgärder inom den andra pelaren som gäller unga jordbrukare är ett mer effektivt sätt att 
stödja och uppmuntra nya deltagare, därför bör det vara frivilligt för medlemsstaterna att 
genomföra åtgärderna inom den första pelaren.

Ändringsförslag 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Motivering

Ordningen för unga jordbrukare bör vara frivillig för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1920
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1921
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Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1922
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet bör vara valbart för medlemsstaterna för att återspegla de olika politiska 
alternativ som kan användas för att hjälpa unga jordbrukare etablera sig.

Ändringsförslag 1923
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 

1. Medlemsstaterna får bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
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berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1924
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. De medlemsstater som inte innefattar 
ett tematiskt delprogram för unga 
jordbrukare enligt artikel 8 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] med maximala 
stödnivåer som höjs i enlighet med bilaga 
1 i förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] ska bevilja ett 
årligt stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1925
Nessa Childers

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. De medlemsstater som inte innefattar 
ett tematiskt delprogram för unga 
jordbrukare enligt artikel 8 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] med maximala 
stödnivåer som höjs i enlighet med bilaga 
1 i förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] ska bevilja ett 
årligt stöd till unga jordbrukare som är 
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berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1926
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. De medlemsstater som inte innefattar 
ett tematiskt delprogram för unga 
jordbrukare enligt artikel 8 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] med maximala 
stödnivåer som höjs i enlighet med bilaga 
1 i förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling], ska bevilja ett 
årligt stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1927
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till nya jordbrukare som är berättigade 
till stöd enligt ordningen för grundstöd i 
kapitel 1.

Or. fr



PE494.491v01-00 22/171 AM\909525SV.doc

SV

Ändringsförslag 1928
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare och nya 
deltagare som är berättigade till stöd enligt 
ordningen för grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare och nya 
deltagare som är berättigade till stöd enligt 
ordningen för grundstöd i kapitel 1.

Or. en

Ändringsförslag 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare och till nya 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1.
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Or. fr

Ändringsförslag 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare och nya 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1.

Or. pt

Ändringsförslag 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1, så att alla 
medlemsstater stöder den nya
generationen och gynnar nya aktörer i 
jordbruksbranschen.

Or. fr

Ändringsförslag 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1 och som uppfyller de 
objektiva krav som fastställs av 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1. På samma sätt ska 
de studera införandet av ett stöd som är 
kopplat till samma ordning, för att främja 
arbetsmässigt och socialt erkännande av 
det arbete som kvinnor genomför i icke 
erkänd ekonomisk verksamhet på 
landsbygden, antingen genom att låta 
kvinnorna vara en del av företagen som 
aktiva arbetstagare, eller genom att 
främja samägda företag i lämpliga fall.

Or. es

Ändringsförslag 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare och till kvinnor
inom jordbruket och landsbygdsekonomin 
som är berättigade till stöd enligt 
ordningen för grundstöd i kapitel 1.

Or. it

Motivering

Kvinnor måste särskilt i landsbygdsområden ägna sig åt både jordbruket och familjen.

Ändringsförslag 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga jordbrukare som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till unga nyetablerade jordbrukare 
som är berättigade till stöd enligt 
ordningen för grundstöd i kapitel 1.

Or. es

Motivering

Målet är enhetlighet med det stöd som är avsett för unga jordbrukare inom ramen för 
förordningen om landsbygdsutvecklingen.

Ändringsförslag 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen, medlemsstaterna och 
regionerna ska inleda statistiska initiativ 
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för att utvärdera hur stort antal kvinnor 
som bedriver icke erkänd ekonomisk 
verksamhet på landsbygden, i enlighet 
med definitionen i denna förordning, med 
uppgifter om antal kvinnor och deras 
ställning i företagen, en uppskattning av 
deras bidrag till företagens inkomster och 
en bedömning av de stöd som bör skaffas 
fram för att underlätta deras 
regularisering samt ekonomiska och 
sociala erkännande. De kopplade stöden i 
denna kategori bör vara inriktade på att 
underlätta för kvinnor i denna situation 
att bli arbetstagare eller delägare i 
företaget.
Resultaten av de statistiska 
beräkningarna bör vara tillgängliga den 
31 juli 2016. Från detta datum ska 
kommissionen inom ett år komma med ett 
förslag till ändring av denna förordning 
för att införliva detta stöd, fastställa en 
övergångsperiod under vilken 
regularisering ska ske samt ekonomiska 
bestämmelser som ska tillämpas för att 
finansiera stöden. Målet bör vara att 
slutföra processen med att erhålla 
fullständig jämställdhet i arbetslivet på 
landsbygden den 31 december 2020.

Or. es

Motivering

Föreslå en metod och några tidsfrister för att möjliggöra den planerade regulariseringen.

Ändringsförslag 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta kapitel avses med unga 2. I detta kapitel avses med unga 
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jordbrukare jordbrukare och nya deltagare

Or. en

Ändringsförslag 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta kapitel avses med unga 
jordbrukare

2. I detta kapitel avses med nya deltagare

Or. en

Ändringsförslag 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta kapitel avses med unga 
jordbrukare

2. I detta kapitel avses med unga 
jordbrukare och nya jordbrukare

Or. fr

Ändringsförslag 1941
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta kapitel avses med unga
jordbrukare

2. I detta kapitel avses med nya
jordbrukare

Or. fr



PE494.491v01-00 28/171 AM\909525SV.doc

SV

Ändringsförslag 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta kapitel avses med unga 
jordbrukare

2. I detta kapitel avses med unga 
nyetablerade jordbrukare

Or. es

Motivering

Målet är enhetlighet med det stöd som är avsett för unga jordbrukare inom ramen för 
förordningen om landsbygdsutvecklingen.

Ändringsförslag 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta kapitel avses med unga 
jordbrukare

2. I denna förordning gäller följande 
definitioner

Or. pt

Ändringsförslag 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiska personer som för första gången 
etablerar sig som driftsledare inom ett 
jordbruksföretag eller som redan hade 
etablerat ett sådant företag fem år innan 

utgår
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den första ansökan om anslutning till 
ordningen för grundstöd enligt 
artikel 73.1 i förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen] lämnades in, 
och

Or. en

Ändringsförslag 1945
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiska personer som för första gången 
etablerar sig som driftsledare inom ett 
jordbruksföretag eller som redan hade 
etablerat ett sådant företag fem år innan 
den första ansökan om anslutning till 
ordningen för grundstöd enligt artikel 
73.1 i förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen] lämnades in, 
och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiska personer som för första gången 
etablerar sig som driftsledare inom ett 
jordbruksföretag eller som redan hade 
etablerat ett sådant företag fem år innan 
den första ansökan om anslutning till 
ordningen för grundstöd enligt artikel 73.1 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen] lämnades in, och

a) nya jordbrukare ska avse fysiska 
personer som för första gången etablerar 
sig som driftsledare inom ett 
jordbruksföretag eller som redan hade 
etablerat ett sådant företag fem år innan 
den första ansökan om anslutning till 
ordningen för grundstöd enligt artikel 73.1 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
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förordningen] lämnades in,  

Or. pt

Ändringsförslag 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiska personer som för första gången 
etablerar sig som driftsledare inom ett 
jordbruksföretag eller som redan hade 
etablerat ett sådant företag fem år innan 
den första ansökan om anslutning till 
ordningen för grundstöd enligt artikel 73.1 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen] lämnades in, och

a) fysiska personer som för första gången 
etablerar ett jordbruksföretag eller som 
redan hade etablerat ett sådant företag fem 
år innan den första ansökan om anslutning 
till ordningen för grundstöd enligt artikel 
73.1 i förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen] lämnades in, 
och

Or. en

Motivering

Stödet till unga jordbrukare ska inte begränsas till dem som är driftsledare inom ett företag.  
Unga jordbrukare som har anslutit sig till existerande företag bör inte uteslutas från att 
omfattas av detta stöd, i synnerhet då detta kan vara det huvudsakliga och traditionella sättet 
på vilket unga jordbrukare börjar med jordbruk.  Dessutom är skillnaden mellan att ansluta 
sig till ett existerande företag och att bli driftsledare för företaget i många fall inte särskilt 
tydlig.

Ändringsförslag 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiska personer som för första gången 
etablerar sig som driftsledare inom ett 
jordbruksföretag eller som redan hade 
etablerat ett sådant företag fem år innan 

a) fysiska personer som för första gången 
etablerar sig som enda driftsledare inom ett 
jordbruksföretag eller som redan hade 
etablerat ett sådant företag fem år innan 
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den första ansökan om anslutning till 
ordningen för grundstöd enligt artikel 73.1 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen] lämnades in, och

den första ansökan om anslutning till 
ordningen för grundstöd enligt artikel 73.1 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen] lämnades in, och

Or. en

Motivering

Detta förtydligar definitionen, som borde omfatta de som blir enda driftsledare för ett företag 
för första gången.

Ändringsförslag 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1950
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) i detta kapitel ska unga jordbrukare 
avse alla personer som ännu inte har fyllt 
40 år när den ansökan som avses i led a 
lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) som är 40 år eller ännu inte fyllt 40 år
när den ansökan som avses i led a lämnas 
in.

Or. en

Motivering

Åldern för de som är berättigade bör göras enhetlig med existerande ordningar och innefatta 
personer med en ålder av 40 år.

Ändringsförslag 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) endast då det gäller unga jordbrukare 
som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) som inte är äldre än 40 år under året 
när den ansökan till den ordning för 
grundstöd som avses i led a lämnas in.
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Or. en

Ändringsförslag 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den
etablering som avses i led a skedde . 
Medlemsstaterna kan fastställa ytterligare 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 1955
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) som ännu inte har fyllt 40 år.

Or. en

Ändringsförslag 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 
ansökan som avses i led a lämnas in.

b) unga jordbrukare ska avse jordbrukare 
som ännu inte har fyllt 40 år.
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Or. pt

Ändringsförslag 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) juridiska personer med en eller flera 
parter som uppfyller de kriterier som 
anges i led a.

Or. fr

Ändringsförslag 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) För att beaktas som en ung 
jordbrukare enligt den första pelaren, ska 
unga jordbrukare uppfylla de objektiva 
och icke-diskriminerande krav som 
fastställs av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 2.1 u i förordning (EU) nr      
[…] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 1959
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) som uppfyller kraven för unga 
jordbrukare som fastställs av 
medlemsstaterna i den andra pelaren.

Or. en

Ändringsförslag 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får fastställa vissa 
diskriminerande krav som unga 
jordbrukare/nya deltagare ska uppfylla då 
det gäller, i synnerhet, lämpliga 
färdigheter, erfarenhet och/eller krav på 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I denna förordning avses med kvinnor 
som bedriver icke erkänd ekonomisk 
verksamhet på landsbygden, hustrur eller 
sambor till innehavare och/eller bosatta 
på jordbruksföretag som arbetar på 
desamma med direkta jordbruksuppgifter 
mer än hälften av arbetsdagen och som 
inte är delägare eller har ett 
anställningsförhållande till 
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jordbruksföretaget och/eller inte är 
registrerade som arbetslösa och som 
därmed inte finns med i 
arbetslivsstatistiken.

Or. es

Motivering

Nödvändigt att bestämma om ett förslag till definition av kvinnor som bedriver icke erkänd 
ekonomisk verksamhet på landsbygden.

Ändringsförslag 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
stöd enligt detta kapitel inte utbetalas till 
personer för vilka det är fastställt att de, 
från den dag då kommissionens förslag 
till denna förordning offentliggjordes, på 
ett konstlat sätt har skapat förutsättningar 
för att vara berättigade till det stöd som 
hänvisas till i punkt 1.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste säkerställa att detta stöd endast berör äkta unga jordbrukare och nya 
deltagare, inte personer som kan konstateras på ett konstlat sätt skapa förutsättningar för att 
vara berättigade.

Ändringsförslag 1963
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införandet av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artikel 7 samt 
eventuella minskningar och uteslutningar 
som ska tillämpas i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel beviljas årligen när 
stödrättigheter har aktiverats av 
jordbrukaren.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införandet av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artikel 7 samt 
eventuella minskningar och uteslutningar 
som ska tillämpas i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel beviljas årligen med 
50 % av den totala tillgängliga summan 
utbetalad under det första året och den 
återstående 50 % utbetalad under de 
påföljande åren när stödrättigheter har 
aktiverats av jordbrukaren.

Or. en

Motivering

Unga jordbrukare och nya deltagare i synnerhet är i behov av startbidrag t.ex. för att få 
lån/kredit. Därför bör finansieringsbidraget delas upp på ett sådant sätt att de kan få en 
större del av bidraget inledningsvis.

Ändringsförslag 1964
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införandet av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artikel 7 samt 
eventuella minskningar och uteslutningar 
som ska tillämpas i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel beviljas årligen när 
stödrättigheter har aktiverats av 
jordbrukaren.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar i 
enlighet med artikel 7 samt eventuella 
minskningar och uteslutningar som ska 
tillämpas i enlighet med artikel 65 i 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel beviljas årligen när 
stödrättigheter har aktiverats av 
jordbrukaren.
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Or. en

Ändringsförslag 1965
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa en gräns 
på högst 50 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1966
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
genomsnittsvärdet av de stödrättigheter 
som innehas av jordbrukaren med det 
antal stödrättigheter som denna har 
aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

utgår

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:
a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 
enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.
b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 
på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
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inte får överstiga genomsnittsstorleken.

Or. en

Ändringsförslag 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
genomsnittsvärdet av de stödrättigheter 
som innehas av jordbrukaren med det 
antal stödrättigheter som denna har 
aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

5. Det stöd som avses i punkt 1 ska vara 
det exakta belopp som fordras för att öka 
stödet till genomsnittet per hektar enligt 
medlemsstatens eller regionens grundstöd 
plus 25 %. Då grundstödet per hektar 
redan överskrider genomsnittet plus 25 % 
ska inget extra stöd utbetalas.
Medlemsstaterna ska fastställa en gräns 
på högst 50 hektar.

Or. en

Motivering

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level.In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases.Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Ändringsförslag 1968
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 5. Det stöd som avses i punkt 1 ska vara 
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det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
genomsnittsvärdet av de stödrättigheter 
som innehas av jordbrukaren med det 
antal stödrättigheter som denna har 
aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

det exakta belopp som fordras för att öka 
stödet till genomsnittet per hektar enligt 
medlemsstatens eller regionens grundstöd 
plus 25 %. Då grundstödet per hektar 
redan överskrider genomsnittet plus 25 % 
ska inget extra stöd utbetalas.

Medlemsstaterna ska fastställa en gräns 
på högst 50 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
genomsnittsvärdet av de stödrättigheter
som innehas av jordbrukaren med det 
antal stödrättigheter som denna har 
aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
genomsnittsvärdet av stödrättigheterna i 
medlemsstaten eller regionen i fråga med 
det antal stödrättigheter som jordbrukaren
har aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

Or. en

Motivering

Detta förtydligar beräkningsmetoden för detta stöd.

Ändringsförslag 1970
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
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genomsnittsvärdet av de stödrättigheter
som innehas av jordbrukaren med det 
antal stödrättigheter som denna har 
aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

genomsnittsvärdet av stödrättigheterna i 
medlemsstaten eller regionen i fråga med 
det antal stödrättigheter som jordbrukaren
har aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

Or. en

Motivering

För att denna ordning ska vara effektiv bör beräkningen baseras på ett nationellt eller 
regionalt genomsnitt. Ett individuellt värde skulle skapa onödig administration och befästa 
olikheter jordbrukare emellan.

Ändringsförslag 1971
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
genomsnittsvärdet av de stödrättigheter 
som innehas av jordbrukaren med det 
antal stödrättigheter som denna har 
aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
det nationella genomsnittsvärdet med det 
antal stödrättigheter som denna har 
aktiverat i enlighet med artikel 26.1.

Or. de

Ändringsförslag 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att 
multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 
genomsnittsvärdet av de stödrättigheter 
som innehas av jordbrukaren med det antal 

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 
det stöd som avses i punkt 1 genom att
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stödrättigheter som denna har aktiverat i 
enlighet med artikel 26.1.

– antingen multiplicera ett tal motsvarande 
25 % av genomsnittsvärdet av de 
stödrättigheter som innehas av 
jordbrukaren med det antal stödrättigheter 
som denna har aktiverat i enlighet med 
artikel 26.1,

– räkna ut en klumpsumma som betalas 
ut till det stödberättigade området som 
definieras av varje medlemsstat på 
nationell eller regional nivå, eller
– räkna ut en klumpsumma som delas ut
till jordbruksföretaget som definieras av 
varje medlemsstat på nationell eller 
regional nivå. 

Or. fr

Ändringsförslag 1973
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

utgår

a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 
enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.
b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 
på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
inte får överstiga genomsnittsstorleken.

Or. en
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Ändringsförslag 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

utgår

a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 
enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.
b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 
på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
inte får överstiga genomsnittsstorleken.

Or. es

Motivering

Vi anser att man inte bör begränsa arealen för att en ung jordbrukare ska kunna motta 
tilläggsstödet, för att stödet ska vara attraktivt.

Ändringsförslag 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av första stycket får 
medlemsstaterna välja att begränsa det 
antal aktiverade stödrättigheter som ska 
beaktas:
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Or. en

Motivering

Detta förtydligar beräkningsmetoden för detta stöd.

Ändringsförslag 1976
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av första stycket får 
medlemsstaterna välja att begränsa det 
antal aktiverade stödrättigheter som ska 
beaktas.

Or. en

Motivering

För förtydligandet skull, och eftersom unga jordbrukare ofta driver stora gårdar, bör hela 
området vara berättigat till tilläggsstödet. Dock kan ett valbart tak vara av nytta. Alla 
ytterligare krav för att vara berättigad till ordningen för unga jordbrukare bör vara icke-
obligatoriska för att inte skapa onödig administration.

Ändringsförslag 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna fastställa en gräns på 
högst 50 hektar, och ge medlemsstaterna 
flexibilitet att ytterligare höja denna, för 
att uppnå minst 2 % av de nationella 
anslagen.
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Or. en

Ändringsförslag 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna fastställa en gräns på 
högst 100 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna fastställa en övre gräns 
om 100 ha att innefattas i bilagan.

Or. ro

Ändringsförslag 1980
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna fastställa en gräns på 



PE494.491v01-00 46/171 AM\909525SV.doc

SV

gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

högst hundra hektar.

Or. fr

Ändringsförslag 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna fastställa en övre gräns 
om 100 ha. 

Or. ro

Ändringsförslag 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
medlemsstaterna iaktta följande övre 
gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Vid tillämpning av alternativen i första 
och andra strecksatsen i föregående 
stycke ska medlemsstaterna iaktta följande 
övre gränser för det antal aktiverade 
stödrättigheter som ska beaktas:

Or. fr

Ändringsförslag 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 
enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 
enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 
enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I medlemsstater där 
jordbruksföretagens genomsnittsstorlek 
enligt bilaga VI uppgår till 25 hektar eller 
mindre, högst 25 aktiverade 
stödrättigheter.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 
på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
inte får överstiga genomsnittsstorleken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 

utgår
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på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
inte får överstiga genomsnittsstorleken.

Or. en

Ändringsförslag 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 
på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
inte får överstiga genomsnittsstorleken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 
har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 
på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 
stödrättigheter och högst ett antal som 
inte får överstiga genomsnittsstorleken.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 1991
Béla Glattfelder
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det maximala berättigade området för det 
stöd som hänvisas till i detta kapitel ska 
inte vara större än 100 hektar per företag.

Or. en

Ändringsförslag 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 rörande de villkor enligt vilka en fysisk 
person får anses berättigad att motta stöd
enligt punkt 1, särskilt vad gäller 
tillämpningen av den åldersgräns som 
fastställs i punkt 2 b på en eller flera 
fysiska personer som ingår den juridiska 
personen.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 rörande de beräkningssätt enligt vilka 
en fysisk person, som anses vara en ung 
jordbrukare i enlighet med punkt 2a, får 
anses berättigad att motta stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 1993
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
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 får medlemsstaterna använda 
högst 2 % av det årliga nationella tak som 

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 får medlemsstaterna använda 
minst 4 % av det årliga nationella tak som 
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fastställts i bilaga II. De ska före den 1 
augusti 2013 meddela kommissionen en 
uppskattning av den procentandel som 
behövs för att finansiera stödet.

fastställs i bilaga II. De ska före den 1 
augusti 2013 meddela kommissionen en 
uppskattning av den procentandel som 
behövs för att finansiera stödet

Or. it

Motivering

Taket för stödet måste höjas för att undvika diskriminering av de ungdomar och kvinnor som 
vill arbeta inom jordbruket.

Ändringsförslag 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 får medlemsstaterna använda 
högst 2 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II. De ska före den 1 
augusti 2013 meddela kommissionen en 
uppskattning av den procentandel som 
behövs för att finansiera stödet.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 får medlemsstaterna använda 
högst 4 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II. De ska före den 1 
augusti 2013 meddela kommissionen en 
uppskattning av den procentandel som 
behövs för att finansiera stödet.

Or. ro

Ändringsförslag 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 får medlemsstaterna använda 
högst 2 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II. De ska före den 1 
augusti 2013 meddela kommissionen en 
uppskattning av den procentandel som 

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 får medlemsstaterna använda 
minst 1 % och högst 2 % av det årliga 
nationella tak som fastställs i bilaga II. De 
ska före den 1 augusti 2013 meddela 
kommissionen en uppskattning av den 
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behövs för att finansiera stödet. procentandel som behövs för att finansiera 
stödet.

Or. en

Ändringsförslag 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 får medlemsstaterna använda 
högst 2 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II. De ska före den 1
augusti 2013 meddela kommissionen en 
uppskattning av den procentandel som 
behövs för att finansiera stödet.

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 36 kan medlemsstaterna använda 
högst 2 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II. De ska före den 1 
augusti 2013 meddela kommissionen en 
uppskattning av den procentandel som 
behövs för att finansiera stödet.

Or. de

Ändringsförslag 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan till och med den 
1 augusti 2016 se över sin uppskattning
med verkan från och med den 1 januari 
2017. De ska meddela kommissionen den 
reviderade procentandelen senast den 
1 augusti 2016.

Medlemsstaterna kan till och med den 
15 oktober varje år från och med 2014 
minska procentandelen grundat på de 
ansökningar som har lämnats in för det 
året. De ska meddela kommissionen den 
reviderade procentandelen senast den 
15 oktober varje år.

Or. es



AM\909525SV.doc 53/171 PE494.491v01-00

SV

Motivering

Med denna ändring skulle man uppnå att fonderna utnyttjades bättre varje år i ordningen för 
stöd till unga jordbrukare och undvika lågt utnyttjande av kapaciteten av det fastställda taket 
som skulle innebära att överskott bildas.

Ändringsförslag 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan till och med den 
1 augusti 2016 se över sin uppskattning
med verkan från och med den 1 januari 
2017. De ska meddela kommissionen den 
reviderade procentandelen senast den 
1 augusti 2016.

Medlemsstaterna kan till och med den 
15 oktober varje år från och med 2014 
minska procentandelen grundat på de 
ansökningar som har lämnats in för det 
året. De ska meddela kommissionen den 
reviderade procentandelen senast den 
15 oktober varje år.

Or. es

Motivering

Om antalet inlämnade ansökningar är färre än den beräkning som har gjorts för att fatta 
beslut om vilken procentandel som är nödvändig för att finansiera detta system, finns det en 
risk att kapaciteten av de anslagna medlen utnyttjas dåligt.

Ändringsförslag 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan till och med den 
1 augusti 2016 se över sin uppskattning 
med verkan från och med den 1 januari 
2017. De ska meddela kommissionen den 
reviderade procentandelen senast den 

Medlemsstaterna kan till och med den 
1 augusti varje år se över sin uppskattning 
med verkan från och med det påföljande 
året. De ska meddela kommissionen den 
reviderade procentandelen senast den 
1 augusti året innan den reviderade 
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1 augusti 2016. procentandelen ska börja tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 2000
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
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
den övre gräns på 2 % som fastställs i 
punkt 1 ska medlemsstaterna, när det 
sammanlagda stöd som sökts i en 
medlemsstat ett visst år överskrider taket 
enligt punkt 4 och det taket understiger 
2 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II, tillämpa en linjär 
minskning av samtliga stöd som ska 
beviljas till samtliga jordbrukare i enlighet 
med artikel 25.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
den gräns på 4 % som fastställs i punkt 1 
ska medlemsstaterna, när det sammanlagda 
stöd som sökts i en medlemsstat ett visst år 
överskrider taket enligt punkt 4 och det 
taket understiger 4 % av det årliga 
nationella tak som fastställs i bilaga II, 
tillämpa en linjär minskning av samtliga 
stöd som ska beviljas till samtliga 
jordbrukare i enlighet med artikel 25.

Or. it

Ändringsförslag 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
den övre gräns på 2 % som fastställs i 
punkt 1 ska medlemsstaterna, när det 
sammanlagda stöd som sökts i en 
medlemsstat ett visst år överskrider taket 
enligt punkt 4 och det taket understiger 
2 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II, tillämpa en linjär 

2. När det sammanlagda stöd som sökts i 
en medlemsstat ett visst år överskrider 
taket enligt punkt 4 och det taket 
understiger 2 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II, ska 
medlemsstaterna tillämpa en linjär 
minskning av samtliga stöd som ska 
beviljas till samtliga jordbrukare i enlighet 
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minskning av samtliga stöd som ska 
beviljas till samtliga jordbrukare i enlighet 
med artikel 25.

med artikel 25, upp till den övre gräns på 
2 % som fastställs i punkt 1.

Or. es

Ändringsförslag 2002
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På grundval av den uppskattade 
procentandel som medlemsstaterna 
meddelar i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen varje år, genom 
genomförandeakter, fastställa det 
motsvarande taket för det stöd som avses i 
artikel 35. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2.

4. På grundval av den uppskattade 
procentandel som medlemsstaterna 
meddelar i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55
för att varje år fastställa motsvarande tak 
för det stöd som avses i artikel 35.

Or. de

Motivering

Att fastställa taket för stöd till unga jordbrukare är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 2003
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Allmänna bestämmelser för riskhantering
1. En medlemsstat får täcka:
a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
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jordbrukarna eller en grupp bestående av 
jordbrukare, i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt 
djur- eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,
b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
en miljöolycka eller ogynnsamma 
väderförhållanden, inbegripet torka.
c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder eller försäkringar, som betalar ut 
ersättning till jordbrukare som drabbas av 
en kraftig inkomstminskning.
2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna 
jordbrukarna är försäkrade via fonden 
och fonden betalar ut ersättning till de 
anslutna jordbrukare som drabbas av 
ekonomiska förluster till följd av utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom, en 
miljöolycka eller ogynnsamma 
väderförhållanden, eller som drabbas av 
en kraftig inkomstminskning.
3. Medlemsstaterna ska se till att undvika 
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 
stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar. Direkt inkomststöd som 
erhålls inom ramen för Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter ska också beaktas 
vid beräkningen av jordbrukarnas 
inkomstnivåer.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 när det gäller den kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder 
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som avses i artiklarna 37c.3 b och 37d.4.
5. Kommissionen ska lägga fram en 
halvtidsrapport om genomförandet av 
riskhanteringsverktygen till 
Europaparlamentet och rådet, och om 
nödvändigt, föreslå lämpliga 
lagstiftningsförslag för förbättringar.

Or. it

Ändringsförslag 2004
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 37b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37b
Skörde-, djur- och växtförsäkring

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller för en åtgärd som 
antagits i enlighet med direktiv 
2000/29/EG för att utrota eller begränsa 
en växtsjukdom eller en skadegörare som 
orsakar en minskning i årsproduktionen 
med mer än 30 % jämfört med den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare. Den genomsnittliga 
årsproduktionen ska beräknas genom att 
använda siffrorna för de föregående tre 
eller fem åren och varvid de högsta och de 
lägsta siffrorna inte ska medräknas, eller i 
väl motiverade undantagsfall genom att 
använda siffrorna under ett av de 
föregående fem åren.
Beräkningen av hur stor förlusten är kan 
skräddarsys för varje produkts särdrag 
genom att använda
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a) biologiska uppgifter (förluster av 
biomassa) eller motsvarande uppgifter om 
minskad avkastning som har fastställts av 
jordbruket eller lokalt, regionalt eller 
nationellt, eller
b) uppgifter om vädret (regn, temperatur, 
m.m.) som har fastställts lokalt, regionalt 
eller nationellt.
2. Ogynnsamma väderförhållanden, 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
angrepp av skadegörare måste officiellt 
konstateras som sådana av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet. 
Medlemsstaterna får vid behov på 
förhand fastställa kriterier som ska ligga 
till grund för en sådant officiellt 
konstaterande.
3. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för de sammanlagda 
kostnaderna för de förluster som avses i 
artikel 37a.1 a och får inte vara kopplade 
till krav på eller specificering av framtida 
produktionstyp eller produktionsvolym. 
Medlemsstaterna får begränsa den andel 
av försäkringspremien som kan komma 
ifråga för stöd med hjälp av lämpliga övre 
gränser.

Or. it

Ändringsförslag 2005
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 37c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37c
Gemensamma fonder för djur- och 
växtsjukdomar, miljöolyckor och 
ogynnsamma väderförhållanden

För att vara berättigad till stöd ska den 



AM\909525SV.doc 59/171 PE494.491v01-00

SV

berörda gemensamma fonden
a) vara godkänd av den behöriga 
myndigheten i enlighet med nationell 
lagstiftning,
b) ha en öppen policy i fråga om 
inbetalningar till och uttag från fonden,
c) ha tydliga regler om fördelning av 
ansvar för eventuella skulder.
2. Medlemsstaterna ska fastställa regler 
för inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler. Medlemsstaterna kan besluta att 
komplettera de gemensamma fonderna 
med försäkringssystem.
3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37a.1 b får endast avse
a) de administrativa kostnaderna för att 
starta den gemensamma fonden, 
fördelade över högst tre år med en gradvis 
minskning,
b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; Det 
ekonomiska bidraget får dessutom avse 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala 
ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.
Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.
4. När det gäller djursjukdomar får 
ekonomisk ersättning enligt artikel 37a.1 
b endast beviljas för sjukdomar som finns 
upptagna i den förteckning över 
djursjukdomar som upprättats av 
Världsorganisationen för djurens hälsa 
och/eller i bilagan till rådets 
beslut 90/424/EEG, samt bisjukdomar.
5. Medlemsstaterna får begränsa de 
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kostnader som kan komma ifråga för stöd 
genom att tillämpa
a) tak per fond,
b) lämpliga tak per enhet.

Or. it

Ändringsförslag 2006
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 37d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37d
Inkomststabiliserande verktyg

1. Stöd enligt artikel 37a.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under 
tre år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och 
lägsta noteringen inte räknas med. När 
det gäller artikel 37a.1 c ska inkomst 
innebära summan av de intäkter som 
jordbrukaren får från marknaden, 
inbegripet varje form av offentligt stöd, 
minus insatskostnaderna. Utbetalningar 
från den gemensamma fonden eller 
försäkringen till jordbrukare ska inte 
ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten. För att vara berättigad till stöd 
ska den berörda gemensamma fonden
a) vara godkänd av den behöriga 
myndigheten i enlighet med nationell 
lagstiftning,
b) ha en öppen policy i fråga om 
inbetalningar till och uttag från fonden,
c) ha tydliga regler om fördelning av 
ansvar för eventuella skulder.
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2. Medlemsstaterna ska fastställa regler 
för inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.
3. Stödet som avses i artikel 37a.1 c kan 
erhållas i form av ett finansiellt bidrag 
från jordbrukarna till den gemensamma 
fonden. Medlemsstaterna fastställer 
reglerna för jordbrukarnas bidrag till 
fonden.

Or. it

Ändringsförslag 2007
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 37e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37e
Finansiella bestämmelser

1. För att finansiera det stöd som avses i 
artikel 37a får medlemsstaterna besluta 
att senast den 1 augusti 2013 använda 
upp till 7 % av sitt årliga nationella tak 
enligt bilaga II.
Det beslut som avses i första stycket ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som avses i samma stycke.
Medlemsstaterna kan till och med den 
1 augusti 2015 och den 1 augusti 2017 se 
över sin uppskattning med verkan från 
och med det påföljande året. De ska 
meddela kommissionen den reviderade 
procentandelen senast den 1 augusti året 
innan den reviderade procentandelen ska 
börja tillämpas.
2. Utifrån den procentandel av det 
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nationella taket som ska användas av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
ska kommissionen varje år, genom 
genomförandeakter, fastställa 
motsvarande tak för det stödet. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

Or. it

Ändringsförslag 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja kopplat stöd 
till jordbrukare på de villkor som fastställs 
i detta kapitel.

1. Medlemsstaterna får bevilja kopplat stöd 
till jordbrukare på de villkor som fastställs 
i detta kapitel. Kopplat stöd får endast 
beviljas:

Or. en

Ändringsförslag 2010
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 gäller inte för kooperativa 
föreningar och andra juridiska enheter, 
vars medlemmar gemensamt driver ett 
jordbruksföretag eller som bildats av flera 
jordbrukare med direktstöd, som får och 
vidarebefordrar bidrag innan de delas upp 
fullständigt mellan de medlemmar som i 
egenskap av enskilda personer omfattas 
av punkt 1.

Or. de

Motivering

Vid begränsning av stöd gäller det att undvika att enheter som kooperativa föreningar 
drabbas av nedskärningar. För att jordbrukets konkurrensställning ska stärkas ytterligare 
blir det allt viktigare med kooperativa jordbruksmetoder.

Ändringsförslag 2011
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan beviljas den produktion 
som avses i bilaga I i fördraget, med 
undantag för fiskprodukter.

Or. it

Ändringsförslag 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. pl

Motivering

Denna artikel, liksom andra föreskrifter i denna förordning, ger tillräckligt klara regler för 
definition av odlingar som är berättigade till kopplat stöd. Att upprätthålla en sluten lista 
stämmer inte heller med den hittillsvarande reforminriktningen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och undergräver målen för den samlade marknadsordningen för 
jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 2013
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. pl
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Ändringsförslag 2014
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 2015
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2016
Phil Prendergast
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2017
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2019
Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga 
krav för att bevilja kopplat stöd.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska ges en hög grad flexibilitet då det gäller tillämpningen av kopplat stöd.

Ändringsförslag 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till alla 
jordbrukssektorer samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. es

Ändringsförslag 2022
Katarína Neveďalová
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till 
vegetabiliesektorn och 
animalieproduktionssektorn.

Or. sk

Ändringsförslag 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis,
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till sektorer och 
produktion som fastställs av varje 
medlemsstat bland de som ingår i bilaga I 
i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 2024
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Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till den
produktion som avses i bilaga I i 
fördraget, med undantag för 
fiskprodukter.

Or. it

Ändringsförslag 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till de sektorer 
och den produktion som avses i bilaga I i 
fördraget, med undantag för 
fiskprodukter.

Or. it
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Motivering

Att ta bort den utförliga listan over sektorer som kan beviljas kopplat stöd ger 
medlemsstaterna större svängrum och underlättar genomförandet. Bestämmelserna säger att 
stödet ska ges till sektorer som är ekonomiskt sårbara, och detta villkor begränsar 
tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till de sektorer 
som varje medlemsstat utsett av de som 
listas i bilaga I i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. ro

Ändringsförslag 2027
Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 

Kopplat stöd kan utbetalas av 
medlemsstaterna till de sektorer och 
produktion som förtecknas i bilaga I till 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som omfattar spannmål, 
inbegripet durumvete, oljeväxter, 
proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa 
ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
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och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker samt 
skottskog med kort omloppstid.

Or. fr

Ändringsförslag 2028
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får-
och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till alla 
jordbrukssektorer eller regioner i en 
medlemsstat där särskilda typer av 
jordbruk eller särskilda jordbrukssektorer 
genomgår särskilda svårigheter och är 
särskilt viktiga av ekonomiska och/eller 
sociala och/eller miljömässiga skäl.

Or. lv

Ändringsförslag 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: ris, mjölk och 
mjölkprodukter, får- och getkött och nöt-
och kalvkött.
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sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Motivering

Kopplat stöd bör vara tillgängligt för samma produkter som i nuläget.  Syftet med att använda 
kopplat stöd bör begränsas till att stödja omfattande boskapshållning och mjölkproduktion på 
områden som riskerar att överges, och där produktionsalternativen är ytterst begränsade, i 
synnerhet för att kompensera för omfördelningseffekten av skiftet till den regionala 
stödmodellen som negativt påverkar produktion av dessa slag.

Ändringsförslag 2030
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis,
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: 
baljproteingrödor, trindsädesslag, lin, 
linfröhampa, ris, nötter, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, 
vinranka, torkat foder, humle, cikoria, och 
frukt och grönsaker.

Or. en

Ändringsförslag 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, 
matpotatis, potatis för beredning, mjölk 
och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, svin- och 
fjäderfäkött, hönsägg, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
foderbaljväxter, lin, hampa ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött samt får- och 
getmjölk, nöt- och kalvkött, olivolja och 
oliver, silkesmaskar, biodling, torkat foder, 
humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria, 
frukt och grönsaker inkluderat potatis, 
bomull och tobak samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. es

Motivering

Vi anser att listan över sektorer bör utvidgas, eller att ett flexibelt alternativ ska lämnas åt 
medlemsstaterna, så att de kan välja sektorer som befinner sig i svårigheter och som har 
socioekonomisk eller miljömässig betydelse på sina respektive territorier.
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Ändringsförslag 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, frukt 
och grönsaker, skottskog med kort 
omloppstid, vin (både vintillverkning och 
bordsvin), biodling, fågeluppfödning, 
kaninuppfödning och svinsektorn.

Or. es

Ändringsförslag 2034
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
foderbaljväxter, soja, lin, hampa ris, 
nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får-, gris- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en
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Ändringsförslag 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
foderbaljväxter, soja, lin, hampa, ris, 
nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, grisar, tobak, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja och 
oliver, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, bomull, tobak samt 
skottskog med kort omloppstid, inkluderat 
eukalyptus och montereytall.

Or. es
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Ändringsförslag 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja och 
oliver, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker, bomull, tobak samt 
skottskog med kort omloppstid.

Or. es

Ändringsförslag 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, 
tobak, mjölk och mjölkprodukter, utsäde, 
får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
fjäderfä, svin, olivolja, silkesmaskar, 
torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör 
och cikoria, frukt och grönsaker samt 
skottskog med kort omloppstid.

Or. en
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Ändringsförslag 2039
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, svinkött, 
fjäderfä och hönsägg, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2040
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, durumvete, proteingrödor, 
trindsädesslag, lin, hampa ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
hästkött, olivolja, silkesmaskar, torkat 
foder, humle, sockerbetor, sockerrör och 
cikoria, frukt och grönsaker samt skottskog 
med kort omloppstid.

Or. fr

Ändringsförslag 2041
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José Bové

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, vinrankor,
humle, tobak, sockerbetor, sockerrör och 
cikoria, frukt och grönsaker samt skottskog 
med kort omloppstid.

Or. fr

Ändringsförslag 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, andra grenar 
inom djurhållningssektorn (t.ex. griskött), 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag 
och foder, lin, hampa ris, nötter, 
stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, 
utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. fr

Ändringsförslag 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, silkesmaskar, torkat 
foder, humle, sockerbetor, sockerrör och 
cikoria, frukt och grönsaker samt skottskog 
med kort omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2045
Janusz Wojciechowski
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, tobak, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. pl

Ändringsförslag 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, griskött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2047
Robert Dušek
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, gris, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2048
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, gris, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2049
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, griskött, nöt- och kalvkött, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2050
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis,
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, hägnat vilt, 
olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid, bioodlingsprodukter och 
medicinalväxter och aromatiska växter.

Or. ro

Ändringsförslag 2052
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, 
biodlingsprodukter, medicinalväxter och 
aromatiska växter, humle, sockerbetor, 
sockerrör och cikoria, frukt och grönsaker 
samt skottskog med kort omloppstid.

Or. fr

Ändringsförslag 2053
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid, jordbruksproduktion för 
livsmedelskedjor under officiell 
kvalitetsmärkning, inklusive ekologiskt 
jordbruk.

Or. fr

Motivering

Ur ekonomisk och territoriell synpunkt är kopplat stöd nödvändigt för att säkerställa 
produktionsnivån inom berörda områden.

Ändringsförslag 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produkter: spannmål, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, samt
frukt och grönsaker.

Or. pt
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Ändringsförslag 2055
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel som avsatts för kopplat stöd 
tilldelas i första hand produktioner som 
beviljats kopplat stöd under perioden 
2010–2013 i enlighet med artiklarna 68, 
101 och 111 i förordning (EG) nr 
73/2009.

Or. fr

Ändringsförslag 2056
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan även beviljas till 
produktioner som är kvalitetssäkrade 
enligt europeiska kvalitetssystem eller 
godkända av medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 2057
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en 
medlemsstat där särskilda typer av 
jordbruk eller särskilda jordbrukssektorer 

2. Kopplat stöd får utbetalas till sektorer 
och produktion som avses i bilaga I i 
fördraget.
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genomgår särskilda svårigheter och är 
särskilt viktiga av ekonomiska och/eller 
sociala och/eller miljömässiga skäl.

Or. it

Ändringsförslag 2058
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en 
medlemsstat där särskilda typer av 
jordbruk eller särskilda jordbrukssektorer
genomgår särskilda svårigheter och är 
särskilt viktiga av ekonomiska och/eller 
sociala och/eller miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer som genomgår särskilda 
svårigheter eller miljömässigt känsliga 
områden, eller inom samma sektorer till 
miljömässigt känsliga typer av jordbruk. 

Or. en

Ändringsförslag 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får utbetalas till sektorer 
eller till regioner i en medlemsstat där
jordbruk eller särskilda jordbrukssektorer

a) genomgår särskilda svårigheter och är 
särskilt viktiga av ekonomiska och/eller 
sociala skäl eller på grund av att det 
handlar om mindre öar och/eller
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b) som är särskilt viktiga för skyddet eller 
förbättringen av miljön och/eller klimatet 
och/eller den biologiska mångfalden.
Likaså ska stöd beviljas för främjande av 
kvalitetsproduktioner, som främjar 
konkurrensen eller gynnar den 
kommersiella fokuseringen eller 
organisationen i sektorn i fråga.

Or. es

Ändringsförslag 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

I de medlemsstater eller regioner där det 
förekommer uppfödning av nöt-, får- eller 
getboskap med lite mark per 
jordbruksföretag ska särskilt stöd beviljas 
dessa sektorer genom de kopplade stöden 
som fastställs i detta kapitel i enlighet med 
artikel 22.7, i syfte att respektera de 
objektiva och icke diskriminerande 
kriterier som anges i artikel 20 och i 
enlighet med vad som stadgas i 
föregående stycke.

Or. es

Motivering

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
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hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Ändringsförslag 2061
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl. Det ska därför vara 
beroende av en särskild 
konsekvensbedömning utförd av 
respektive medlemsstat och som meddelas 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
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miljömässiga skäl. miljömässiga skäl, i synnerhet om de 
bidrar till att upprätthålla eller höja 
sysselsättningsnivån.

Or. pl

Ändringsförslag 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl. Jordbrukare som 
erhåller kopplat stöd ska undantas från 
den progressiva minskning och 
begränsning av stödet som föreskrivs i 
kapitel 1 I avdelning III.

Or. en

Ändringsförslag 2064
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
skäl, innefattande miljöskydd, biologisk 
mångfald och att återställa landskap.
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Or. en

Ändringsförslag 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl. Medlemsstaterna ska
särskilt uppmärksamma de sektorer som 
är känsliga på grund av tidigare indraget 
kopplat EU-stöd eller särskilda EU-stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2066
Katarína Neveďalová

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl – förutsatt att 
djurbesättningens välmående hotas.

Or. sk
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Ändringsförslag 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Sektorer eller regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

Or. en

Ändringsförslag 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det kopplade stödet kan regionaliseras 
inom en medlemsstat oavsett om 
medlemsstaten väljer att tillämpa 
grundstödet på regionnivå.

Or. es

Motivering

Härmed föreslås en artikel som närmare anger möjligheten att regionalisera de kopplade 
stöden, oavsett om medlemsstaten väljer att tillämpa grundstödet på regionnivå, på så vis att 
Katalonien kan bestämma över de kopplade stöden och därmed fördela detta ekonomiska stöd 
utifrån sin jordbrukssituation.

Ändringsförslag 2069
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 kan 
kopplat stöd också beviljas till jordbrukare 
som den 31 december 2013 innehade 
stödrättigheter som beviljats i enlighet med 
avdelning III kapitel 3 avsnitt 2 och artikel 
71m i förordning (EG) nr 1782/2003 och i 
enlighet med artikel 60 och artikel 65 
fjärde stycket i förordning (EG) nr 
73/2009; och som saknar hektar som 
berättigar till aktivering av stödrättigheter 
enligt ordningen för grundstöd i avdelning 
III kapitel 1 i denna förordning.

3. Genom undantag från punkt 2 kan 
kopplat stöd också beviljas till jordbrukare
som den 31 december 2013 innehade 
stödrättigheter som beviljats i enlighet med 
avdelning III kapitel 3 avsnitt 2 och artikel 
71m i förordning (EG) nr 1782/2003 och i 
enlighet med artikel 60 och artikel 65 
fjärde stycket i förordning (EG) nr 
73/2009; och som saknar hektar som 
berättigar till aktivering av stödrättigheter 
enligt ordningen för grundstöd i avdelning 
III kapitel 1 i denna förordning. Kopplat 
stöd till företag som bedriver 
djuruppfödning och innehar otillräcklig 
mark för att absorbera flytgödsel och 
andra ohållbara metoder är inte 
berättigande.

Or. en

Ändringsförslag 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med vad som stadgas i 
föregående stycke, ska de producenter i 
mjölk- och mjölkproduktsektorn samt nöt-
, får- och getköttsektorn som inte har 
egen mark att driva sin verksamhet på, få 
tillträde till ett system med stöd som 
grundas på särskilda rättigheter.

Or. es
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Ändringsförslag 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan bevilja kopplat 
stöd till jordbrukare som under perioden 
2008–2010 hade särskilda stödrättigheter 
i enlighet med artiklarna 60 och 65 i 
förordning (EG) nr 73/2009, oberoende 
av det grundstöd som avses i avdelning III 
kapitel 1.

Or. it

Ändringsförslag 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan bevilja kopplat 
stöd till jordbrukare som 2010 hade 
särskilda stödrättigheter i enlighet med 
artiklarna 60 och 65 i förordning (EG) 
nr 73/2009, oberoende av det grundstöd 
som avses i avdelning III kapitel 1.

Or. es

Motivering

I den nya stödmodellen avser man minimera både problemet med de höga beloppen per 
rättighet och svårigheten att få tillgång till mark.

Ändringsförslag 2073
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna får bevilja kopplade 
stöd till boskapsuppfödare som inte äger 
större delen av de marker som de 
använder för att driva sin verksamhet.

Or. es

Motivering

I den nya stödmodellen avser man minimera både problemet med de höga beloppen per 
rättighet och svårigheten att få tillgång till mark.

Ändringsförslag 2074
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna, hållbara 
jordbruksmetoder och miljöstyrning samt 
sysselsättning i jordbruk i dessa regioner, 
utgående från de villkor som fastställs i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 2075
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner eller att återutveckla 
produktionerna. Kopplat stöd för 
miljöändamål får beviljas inom en gräns 
som medlemsstaterna fastställt med 
hänsyn till mål eller identifierade 
miljöfrågor och efter kommissionens 
godkännande.

Or. fr

Ändringsförslag 2076
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella sysselsättnings- och/eller
produktionsnivåerna i dessa regioner och i 
synnerhet på områden med naturliga 
begränsningar, så som öar och yttersta 
randområden.

Or. pt

Ändringsförslag 2077
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner, särskilt i områden med naturliga 
begränsningar, såsom de yttersta 
randområdena och för de 
produktionssektorer som främjar 
sysselsättningen.

Or. fr

Motivering

Ur ekonomisk och territoriell synpunkt är kopplat stöd nödvändigt för att säkerställa 
produktionsnivån inom berörda områden.

Ändringsförslag 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella sysselsättnings- och/eller 
produktionsnivåerna i dessa regioner och 
för att bevara och/eller öka produktionen 
och sysselsättningen i sektorn.

Or. es

Ändringsförslag 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna och
sysselsättningen inom jordbruket i dessa 
regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 2080
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Då artikel 20 tillämpas, får 
medlemsstaterna fastställa andra former 
av finansiering för områden i den mening 
som anges i den artikeln.

Or. pt

Ändringsförslag 2081
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om artikel 20 tillämpas får 
medlemsstaterna fastställa olika 
finansieringsnivåer för regionala 
områden som fastställs i enlighet med 
samma artikel.

Or. fr
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Motivering

Ändringen möjliggör en regionaliserad tillämpning enligt artikel 20.

Ändringsförslag 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kopplat stöd ska betalas ut i form av 
årligt stöd och ska beviljas inom fastställda 
kvantitativa gränser och vara grundat på 
fastställda arealer och avkastningar eller 
på ett fastställt antal djur.

5. Kopplat stöd ska betalas ut i form av 
årligt stöd och beviljas inom kvantitativa 
gränser och vara grundat på objektiva 
kriterier.

Or. es

Motivering

Det bör finnas tillräcklig flexibilitet för att definiera de mest lämpliga kriterierna utifrån 
särdragen i varje region och produktionssystem.

Ändringsförslag 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kopplat stöd ska betalas ut i form av 
årligt stöd och ska beviljas inom fastställda 
kvantitativa gränser och vara grundat på 
fastställda arealer och avkastningar eller 
på ett fastställt antal djur.

5. Kopplat stöd ska betalas ut i form av 
årligt stöd och beviljas inom kvantitativa
gränser.

Or. es
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Motivering

Likaså föreslås att formen för de kopplade stöden inte ska begränsas till deras förenlighet 
med WTO:s ”blå låda”. Eftersom det finns tillräcklig marginal i den ”gula lådan” vad gäller 
de nuvarande och framtida åtaganden, bör kommissionen fortsätta låta medlemsstaterna 
bevilja den typ av stöd som de anser är lämplig, inom de fastställda gränserna.

Ändringsförslag 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Det kopplade stödet håller på att 
minska. 2019 utgör detta stöd högst 
50 procent av det stöd som beviljas 2014.

Or. de

Ändringsförslag 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 2086
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
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införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 15 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilliga kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt årliga 
nationella tak enligt bilaga II till att 
finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilliga kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att
använda upp till 15 % av sitt årliga 
nationella tak enligt bilaga II till att 
finansiera detta stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 2088
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 15 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2089
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 15 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

Or. es

Ändringsförslag 2090
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 15 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilliga kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt årliga 
nationella tak enligt bilaga II till att 
finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilliga kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda den nödvändiga delen av sitt 
årliga nationella tak enligt bilaga II till att 
finansiera detta stöd.
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Or. fr

Ändringsförslag 2092
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 10 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

Or. en

Motivering

Den procentuella andelen för kopplat stöd bör vara enhetlig inom hela unionen och högst 10 
%.

Ändringsförslag 2093
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 3,5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2094
James Nicholson, Kay Swinburne
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella eller 
regionala tak enligt bilaga II till att 
finansiera detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2095
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
enligt bilaga II till att finansiera detta stöd.

1. Före den 1 augusti året före det år då det 
frivilligt kopplade stödet kommer att 
införas, får medlemsstaterna besluta att 
använda upp till 5 % av sitt nationella eller 
regionala tak enligt bilaga II till att 
finansiera detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den andel av det nationella taket 
enligt punkt 1 ska ökas med 3 
procentenheter för de medlemsstater som 
beslutar att använda minst 3 % av sitt 
nationella tak som fastställs i bilaga II för 



AM\909525SV.doc 105/171 PE494.491v01-00

SV

att stödja produktionen av proteingrödor 
enligt detta kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 2097
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

utgår

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller
b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
av det belopp som de hade till förfogande 
för att bevilja sådana direktstöd som 
föreskrivs i avdelningarna III, IV och V i 
förordning (EG) nr 73/2009, undantaget 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den 
förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 2098
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

utgår

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller
b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
av det belopp som de hade till förfogande 
för att bevilja sådana direktstöd som 
föreskrivs i avdelningarna III, IV och V i 
förordning (EG) nr 73/2009, undantaget 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

utgår

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller
b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
av det belopp som de hade till förfogande 
för att bevilja sådana direktstöd som 
föreskrivs i avdelningarna III, IV och V i 
förordning (EG) nr 73/2009, undantaget 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den 
förordningen.

Or. en

Motivering

Kopplat stöd bör enbart användas i undantagsfall då det märkbart snedvrider konkurrensen 
mellan jordbrukare i olika medlemsstater. Det är inte motiverat för medlemsstater som 
tidigare har använt denna åtgärd att tillåtas gå längre, vilket skapar ytterligare snedvridning 
inom den inre marknaden.

Ändringsförslag 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

utgår

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller
b) de under minst ett år under perioden 
2010–2013 avsatte mer än 5 % av det 
belopp som de hade till förfogande för att 
bevilja sådant direktstöd som föreskrivs i 
avdelningarna III, IV och V i förordning 
(EG) nr 73/2009, med undantag av 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6 i den förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 

utgår
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till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att
a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller
b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
av det belopp som de hade till förfogande 
för att bevilja sådana direktstöd som 
föreskrivs i avdelningarna III, IV och V i 
förordning (EG) nr 73/2009, undantaget 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

utgår

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
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finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller
b) de under minst ett år under perioden 
2010–2013 avsatte mer än 5 % av det 
belopp som de hade till förfogande för att 
bevilja sådant direktstöd som föreskrivs i 
avdelningarna III, IV och V i förordning 
(EG) nr 73/2009, med undantag av 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6 i den förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 2103
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 20 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. bg

Ändringsförslag 2104
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 20 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. es

Ändringsförslag 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 20 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. es

Ändringsförslag 2106
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 20 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. en

Ändringsförslag 2107
Hynek Fajmon
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Medlemsstaterna ska tillåtas fastställa 
den egna stödnivån, som inte får 
överskrida taket på 15 % som beskrivs i 
(1).

Or. en

Ändringsförslag 2108
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 15 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. it

Motivering

Syftet är att erbjuda större flexibilitet för att budgetanslaget ska anpassas så att det täcker en 
medlemsstats behov när det gäller särskilda typer av jordbruk eller särskilda 
jordbrukssektorer som har svårigheter särskilt på grund av ekonomiska och/eller sociala 
och/eller miljömässiga faktorer.

Ändringsförslag 2109
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 2. Genom undantag från punkt 1 får 
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medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 15 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. en

Ändringsförslag 2110
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 15 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. en

Ändringsförslag 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 15 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

Or. fr

Motivering

Produktioner som får kopplat stöd är nödvändiga av både ekonomiska, sociala och 
miljömässiga skäl samt för att bevara kulturarv. Insatserna är sådana att större 
handlingsutrymme bör ges åt de medlemsstater som så önskar.
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Ändringsförslag 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda det 
årliga tak som fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 2113
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda det 
årliga tak som fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 2114
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda upp 
till 10 % av det årliga tak som fastställs i 
bilaga II, förutsatt att

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att använda det 
årliga tak som fastställs i bilaga II.
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Or. lv

Ändringsförslag 2115
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2117
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 eller, 
för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller

a) upp till 20 % förutsatt att de till och 
med den 31 december 2013 tillämpade den 
ordning för enhetligt arealstöd som 
fastställs i avdelning V i förordning (EG) 
nr 73/2009 eller finansierade åtgärder 
enligt artikel 111 i den förordningen, eller 
omfattas av det undantag som föreskrivs i 
artikel 69.5 eller, för Maltas del, i artikel 
69.1 i den förordningen, och/eller

Or. en

Ändringsförslag 2119
Alfreds Rubiks
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de till och med den 31 december 2013 
tillämpade den ordning för enhetligt 
arealstöd som fastställs i avdelning V i 
förordning (EG) nr 73/2009 eller 
finansierade åtgärder enligt artikel 111 i 
den förordningen, eller omfattas av det 
undantag som föreskrivs i artikel 69.5 eller, 
för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller

a) upp till 20 % om de till och med den 31 
december 2013 tillämpade den ordning för 
enhetligt arealstöd som fastställs i 
avdelning V i förordning (EG) nr 73/2009 
eller finansierade åtgärder enligt artikel 
111 i den förordningen, eller omfattas av 
det undantag som föreskrivs i artikel 69.5 
eller, för Maltas del, i artikel 69.1 i den 
förordningen, och/eller

Or. lv

Ändringsförslag 2120
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
av det belopp som de hade till förfogande 
för att bevilja sådana direktstöd som 
föreskrivs i avdelningarna III, IV och V i 
förordning (EG) nr 73/2009, undantaget 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den 
förordningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2121
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James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
av det belopp som de hade till förfogande 
för att bevilja sådana direktstöd som 
föreskrivs i avdelningarna III, IV och V i 
förordning (EG) nr 73/2009, undantaget 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den 
förordningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2122
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % 
av det belopp som de hade till förfogande 
för att bevilja sådana direktstöd som 
föreskrivs i avdelningarna III, IV och V i 
förordning (EG) nr 73/2009, undantaget 
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att 
finansiera de åtgärder som fastställs i 
avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 

utgår
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avdelning IV avsnitt 6, i den 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % av 
det belopp som de hade till förfogande för 
att bevilja sådana direktstöd som föreskrivs 
i avdelningarna III, IV och V i förordning 
(EG) nr 73/2009, undantaget avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen.

b) upp till 10 % förutsatt att de under minst 
ett år under perioden 2010–2013 avsatte 
mer än 5 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2124
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % av 
det belopp som de hade till förfogande för 
att bevilja sådana direktstöd som föreskrivs 
i avdelningarna III, IV och V i förordning 

b) upp till 10 % förutsatt att de under minst 
ett år under perioden 2010–2013 avsatte 
mer än 5 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
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(EG) nr 73/2009, undantaget avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen.

V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen.

Or. lv

Ändringsförslag 2125
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förutsatt att de under minst ett år under 
perioden 2010–2013 avsatte mer än 5 % av 
det belopp som de hade till förfogande för 
att bevilja sådana direktstöd som föreskrivs 
i avdelningarna III, IV och V i förordning 
(EG) nr 73/2009, undantaget avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen.

b) upp till 10 % förutsatt att de under minst 
ett år under perioden 2010–2013 avsatte 
mer än 5 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2126
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, undantaget avdelning IV kapitel 
1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2127
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, undantaget avdelning IV kapitel 
1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 

utgår
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68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, undantaget avdelning IV kapitel 
1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2129
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James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, undantaget avdelning IV kapitel 
1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

utgår

Or. en

Motivering

Procentuella andelar för kopplat stöd bör vara enhetliga i hela EU. Medlemsstaterna ska inte 
ha möjlighet att gå ännu längre.

Ändringsförslag 2130
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 

utgår
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förfogande för att bevilja sådana 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, undantaget avdelning IV kapitel 
1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådant 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, med undantag av avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6 i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 

utgår



AM\909525SV.doc 125/171 PE494.491v01-00

SV

än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, undantaget avdelning IV kapitel 
1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådant 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, med undantag av avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6 i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2134
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana 
direktstöd som föreskrivs i avdelningarna 
III, IV och V i förordning (EG) nr 
73/2009, undantaget avdelning IV kapitel 
1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 

utgår
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den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer 
än 10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 2135
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
eller det stöd som föreskrivs i kapitel 4 i 
avdelning V i den förordningen, får 
genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda 20 % av 
det årliga nationella tak som fastställs i 
bilaga II.

Or. bg

Ändringsförslag 2136
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Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
15 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. it

Motivering

Syftet är att erbjuda större flexibilitet för att budgetanslaget ska anpassas så att det täcker en 
medlemsstats behov när det gäller särskilda typer av jordbruk eller särskilda 
jordbrukssektorer som har svårigheter särskilt på grund av ekonomiska och/eller sociala 
och/eller miljömässiga faktorer.

Ändringsförslag 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 3. Medlemsstater som under minst ett år 
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under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i artikel 182.7 första 
stycket i rådets förordning (EG) nr 
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om 
upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna 
och om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning) och
avdelningarna III, IV och V i förordning 
(EG) nr 73/2009, undantaget avdelning IV 
kapitel 1 avsnitt 6, i syfte att finansiera de 
åtgärder som fastställs i avdelning III 
kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EG) nr 
73/2009, det stöd som föreskrivs i artikel 
68.1 a punkterna i–iv, 68.1 b och 68.1 e i 
den förordningen, eller åtgärder enligt 
kapitel 1, med undantag av avdelning IV 
avsnitt 6, i den förordningen, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

(EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.)

Motivering

Hänvisningen till artikel 182.7 i förordning (EG) nr 1234/2007 bör läggas till för att i 
beräkningen beakta allt kopplat stöd baserat på artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009.

Ändringsförslag 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 3. Medlemsstater som under minst ett år 
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under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen 
samt medlemsstater som tillämpat 
kompletterande nationellt direktstöd enligt 
kapitel 4 avsnitt V i förordning (EG) nr 
73/2009 och separat stöd, får genom 
undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Motivering

Lika möjligheter att fastställa den procentuella gränsen för kopplat stöd bör ges alla 
medlemsstater för att förhindra att konkurrensen snedvrids.

Ändringsförslag 2139
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än 
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 

3. Medlemsstater som under minst ett år 
under perioden 2010–2013 avsatte mer än
10 % av det belopp som de hade till 
förfogande för att bevilja sådana direktstöd 
som föreskrivs i avdelningarna III, IV och 
V i förordning (EG) nr 73/2009, 
undantaget avdelning IV kapitel 1 avsnitt 
6, i syfte att finansiera de åtgärder som 
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fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II.

fastställs i avdelning III kapitel 2 avsnitt 2 i 
förordning (EG) nr 73/2009, det stöd som 
föreskrivs i artikel 68.1 a punkterna i–iv, 
68.1 b och 68.1 e i den förordningen, eller 
åtgärder enligt kapitel 1, med undantag av 
avdelning IV avsnitt 6, i den förordningen, 
får genom undantag från punkt 2 och efter 
kommissionens godkännande i enlighet 
med artikel 41, besluta att använda mer än 
10 % av det årliga nationella tak som 
fastställs i bilaga II. Denna punkt ska 
avvecklas senast år 2016.

Or. en

Ändringsförslag 2140
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De procentuella andelar av de 
nationella taken som hänvisas till i punkt 
1-3 ska höjas med 3 enheter för de 
medlemsstater som väljer att använda 
minst 3 % av det nationella tak som anges 
i bilaga II för att stödja produktion av 
proteingrödor enligt detta kapitel.

Or. en

Motivering

Produktion av proteingrödor inom EU, där det för tillfället finns en brist, bör uppmuntras 
inom ramen för det frivilliga kopplade stödet och sålunda beakta unionens internationella 
åtaganden inom WTO.

Ändringsförslag 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

utgår

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkterna 1 och 2, inom de 
gränser som anges i punkterna 1 och 2 i 
tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 
villkoren för beviljande av stödet,
b) minska den procentandel som utnyttjas 
för finansieringen av kopplat stöd och, vid 
behov, anpassa villkoren för beviljande av 
stödet,
c) upphöra att bevilja stödet enligt detta 
kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti varje år, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från det påföljande året, 
besluta att

Or. es

Ändringsförslag 2143
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti varje år, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från det påföljande året, 
besluta att

Or. bg

Ändringsförslag 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2015 och/eller den 1 augusti 
2017, se över sina beslut i enlighet med 
punkterna 1, 2 och 3 och, med verkan från 
det påföljande året, besluta att

Or. en

Ändringsförslag 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

4. Medlemsstaterna får till och med 
den 1 augusti 2016 se över sina beslut i 
enlighet med punkt 1 och, med verkan från 
2017, besluta att

Or. en
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Ändringsförslag 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

4. Medlemsstaterna får till och med 
den 1 augusti 2016 se över sina beslut i 
enlighet med punkt 1 och, med verkan från 
2017, besluta att

Or. en

Ändringsförslag 2147
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får till och med den 
1 augusti 2016, se över sina beslut i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 och, 
med verkan från 2017, besluta att

4. Medlemsstaterna får till och med 
den 1 augusti 2016 se över sina beslut i 
enlighet med punkt 1, och, med verkan 
från 2017, besluta att

Or. en

Ändringsförslag 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkterna 1 och 2, inom de 
gränser som anges i punkterna 1 och 2 i 
tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 
villkoren för beviljande av stödet,

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkt 1, inom de gränser som 
anges i punkt 1 i tillämpliga fall och, vid 
behov, anpassa villkoren för beviljande av 
stödet,
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Or. en

Ändringsförslag 2149
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkterna 1 och 2, inom de 
gränser som anges i punkterna 1 och 2 i 
tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 
villkoren för beviljande av stödet,

a) öka det procenttal som fastställs i
enlighet med punkt 1, inom de gränser som 
anges i punkt 1 i tillämpliga fall och, vid 
behov, anpassa villkoren för beviljande av 
stödet,

Or. en

Ändringsförslag 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkterna 1 och 2, inom de 
gränser som anges i punkterna 1 och 2 i 
tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 
villkoren för beviljande av stödet,

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 inom de 
gränser som anges i punkterna 1, 2 och 3, i 
tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 
villkoren för beviljande av stödet,

Or. es

Ändringsförslag 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkterna 1 och 2, inom de 
gränser som anges i punkterna 1 och 2 i 
tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 
villkoren för beviljande av stödet,

a) öka det procenttal som fastställs i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3 inom de 
gränser som anges i punkterna 1, 2 och 3, i 
tillämpliga fall och, vid behov, anpassa 
villkoren för beviljande av stödet,

Or. es

Motivering

Större flexibilitet efterfrågas för att kunna tillämpa större aktsamhet i den inledande 
utformningen av åtgärderna, och att i en senare fas, utifrån de erhållna resultaten från 
föregående år, öka finansieringen om efterfrågan skulle vara större än den som inledningsvis 
beräknades och i andra hand, beakta sektorer som inte har beaktats inledningsvis.  

Ändringsförslag 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På grundval av det beslut som fattats av 
varje medlemsstat i enlighet med 
punkterna 1–4 om hur stor andel av det 
nationella taket som ska användas, ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
varje år fastställa det motsvarande taket 
för stödet. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På grundval av det beslut som fattats av 
varje medlemsstat i enlighet med 
punkterna 1–4 om hur stor andel av det 
nationella taket som ska användas, ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
varje år fastställa det motsvarande taket för 
stödet. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

5. På grundval av det beslut som fattats av 
varje medlemsstat i enlighet med punkt 1
om hur stor andel av det nationella taket 
som ska användas, ska kommissionen 
genom genomförandeakter varje år 
fastställa det motsvarande taket för stödet. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2

Or. en

Ändringsförslag 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På grundval av det beslut som fattats av 
varje medlemsstat i enlighet med 
punkterna 1–4 om hur stor andel av det 
nationella taket som ska användas, ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
varje år fastställa det motsvarande taket för 
stödet. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

5. På grundval av det beslut som fattats av 
varje medlemsstat i enlighet med 
punkterna 1–2 om hur stor andel av det 
nationella taket som ska användas, ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
varje år fastställa det motsvarande taket för 
stödet. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2

Or. en

Ändringsförslag 2155
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På grundval av det beslut som fattats av 5. På grundval av det beslut som fattats av 
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varje medlemsstat i enlighet med punkterna 
1–4 om hur stor andel av det nationella 
taket som ska användas, ska kommissionen 
genom genomförandeakter varje år 
fastställa det motsvarande taket för stödet.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2.

varje medlemsstat i enlighet med punkterna 
1–4 om hur stor andel av det nationella 
taket som ska användas, ska kommissionen 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 55 för att varje år 
fastställa det motsvarande taket för stödet.

Or. de

Motivering

Att fastställa taket för frivilligt kopplat stöd är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Extra nationellt frivilligt stöd

1. Medlemsstater som beslutar att införa
ett frivilligt kopplat stöd inom sektorn för 
am- och dikor enligt artikel 38, får bevilja 
ett nationellt tilläggsbidrag för en 
jordbrukare som komplement till det 
kopplade stödet som denne fått under 
samma kalenderår.
2. Medlemsstaterna ska underrätta om 
villkoren för detta extra nationella stöd 
samtidigt och på samma villkor som de 
kopplade stöden.

Or. fr

Ändringsförslag 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Anmälan

1. De beslut som avses i artikel 39 ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som anges i den artikeln och, med 
undantag för det beslut som avses i artikel 
39.4 c, ska anmälan innehålla 
information om de regioner som stödet är 
riktat till, de typer av jordbruk eller 
sektorer som valts ut och den stödnivå 
som ska beviljas.
2. De beslut som avses i artikel 39.2 och 
39.3, eller, i tillämpliga fall, i 
artikel 39.4 a, ska även innehålla en 
detaljerad beskrivning av den särskilda 
situation i den region som stödet ska 
riktas till och av de särdrag hos de olika 
jordbrukstyperna eller de särskilda 
sektorerna som gör att den procentandel 
som avses i artikel 39.1 inte räcker till för 
att hantera de svårigheter som avses i 
artikel 38.2 och som motiverar en ökad 
stödnivå.

Or. en

Ändringsförslag 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De beslut som avses i artikel 39 ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som anges i den artikeln och, med 
undantag för det beslut som avses i artikel 
39.4 c, ska anmälan innehålla information 
om de regioner som stödet är riktat till, de 

1. De beslut som avses i artikel 39 ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som anges i den artikeln och, med 
undantag för det beslut som avses i artikel 
39.4 c, ska anmälan innehålla information 
om de regioner som stödet är riktat till, de 
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typer av jordbruk eller sektorer som valts 
ut och den stödnivå som ska beviljas.

typer av jordbruk eller sektorer som valts 
ut och den stödnivå som ska beviljas och 
de rådande produktionsnivåerna i den 
sektor eller de sektorer samt det område 
eller de områden som berörs.

Or. en

Motivering

Skyddsåtgärder bör införas för att säkerställa att kopplat stöd endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att skapa ett incitament till att upprätthålla de aktuella 
produktionsnivåerna i dessa regioner.

Ändringsförslag 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De beslut som avses i artikel 39.2 och 
39.3, eller, i tillämpliga fall, i 
artikel 39.4 a, ska även innehålla en 
detaljerad beskrivning av den särskilda 
situation i den region som stödet ska riktas 
till och av de särdrag hos de olika 
jordbrukstyperna eller de särskilda 
sektorerna som gör att den procentandel 
som avses i artikel 39.1 inte räcker till för 
att hantera de svårigheter som avses i 
artikel 38.2 och som motiverar en ökad 
stödnivå.

2. De beslut som avses, eller, i tillämpliga 
fall, i artikel 39.2 a, ska även innehålla en 
detaljerad beskrivning av den särskilda 
situation i den region som stödet ska riktas 
till och av de särdrag hos de olika 
jordbrukstyperna eller de särskilda 
sektorerna som gör att den procentandel 
som avses i artikel 39.1 inte räcker till för 
att hantera de svårigheter som avses i 
artikel 38.2 och som motiverar en ökad 
stödnivå.

Or. en

Ändringsförslag 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De beslut som avses i artikel 39 ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som anges i den artikeln och, med 
undantag för det beslut som avses i artikel
39.4 c, ska anmälan innehålla information 
om de regioner som stödet är riktat till, de 
typer av jordbruk eller sektorer som valts 
ut och den stödnivå som ska beviljas.

1. De beslut som avses i artikel 39 ska 
anmälas till kommissionen senast den dag 
som anges i den artikeln och, med 
undantag för det beslut som avses i artikel
39 c, ska anmälan innehålla information 
om de regioner som stödet är riktat till, de 
typer av jordbruk eller sektorer som valts 
ut och den stödnivå som ska beviljas.

Or. en

Ändringsförslag 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De beslut som avses i artikel 39.2 och 
39.3, eller, i tillämpliga fall, i 
artikel 39.4 a, ska även innehålla en 
detaljerad beskrivning av den särskilda 
situation i den region som stödet ska 
riktas till och av de särdrag hos de olika 
jordbrukstyperna eller de särskilda 
sektorerna som gör att den procentandel 
som avses i artikel 39.1 inte räcker till för 
att hantera de svårigheter som avses i
artikel 38.2 och som motiverar en ökad 
stödnivå.

2. Senast den 1 augusti under året efter 
det första året detta slags stöd har införts, 
ska kommissionen meddelas om alla 
ändringar som ägt rum i 
produktionsnivåer i den sektor eller de 
sektorer samt det område eller de 
områden där kopplat stöd införts.

Or. en

Motivering

Kopplat stöd bör endast beviljas i den utsträckning som är nödvändig för att skapa ett 
incitament till att upprätthålla de aktuella produktionsnivåerna i dessa regioner.

Ändringsförslag 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Kommissionens godkännande

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter godkänna det beslut 
som avses i artikel 39.2 eller, i tillämpliga 
fall, artikel 39.4 a förutsatt att något av 
följande behov i den berörda regionen 
eller sektorn har påvisats:
a) Behovet att upprätthålla en viss 
produktionsnivå på grund av brist på 
alternativ och att minska risken för 
produktionsbortfall och de sociala 
problem och/eller miljöproblem som följer 
av detta.
b) Behovet av att förse den lokala 
bearbetningsindustrin med stabila 
leveranser och därmed undvika de 
negativa sociala och ekonomiska 
konsekvenserna av en åtföljande 
omstrukturering.
c) Behovet av att kompensera för 
nackdelar som drabbar jordbrukare i en 
särskild sektor och som är resultatet av 
kontinuerliga störningar på den berörda 
marknaden.
d) Behovet att ingripa när det bedöms att 
de övriga stöd som är tillgängliga enligt 
denna förordning, förordning (EU) nr 
[…] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller någon annan 
godkänd statlig stödordning inte räcker 
till för att uppfylla de behov som anges i 
leden a, b och c.
2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
förfarandet för bedömning och 
godkännande av beslut enligt punkt 1. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
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som avses i artikel 56.2

Or. en

Ändringsförslag 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter godkänna det beslut
som avses i artikel 39.2 eller, i tillämpliga 
fall, artikel 39.4 a förutsatt att något av 
följande behov i den berörda regionen 
eller sektorn har påvisats:

1. I sådana fall då kommissionen, 
utgående från information som 
medlemsstaten tillhandahållit enligt 
artikel 40.2, anser att kraven i artikel 38.4 
inte uppfylls, ska kommissionen genom 
genomförandeakter kräva att 
medlemsstaten justerar nivån på kopplat 
stöd på ett sådant sätt att det blir enhetligt 
med dessa krav. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
56.2.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär ytterligare skyddsåtgärder för att kopplat stöd enbart beviljas 
för att bevara produktionsnivåer i de berörda områdena.

Ändringsförslag 2164
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter godkänna det beslut 
som avses i artikel 39.2 eller, i tillämpliga 
fall, artikel 39.4 a förutsatt att något av 

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att godkänna det beslut som 
avses i artikel 39.2 eller, i tillämpliga fall, 
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följande behov i den berörda regionen eller 
sektorn har påvisats:

artikel 39.4 a förutsatt att något av följande 
behov i den berörda regionen eller sektorn 
har påvisats:

Or. de

Motivering

Detta är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter godkänna det beslut 
som avses i artikel 39.2 eller, i tillämpliga 
fall, artikel 39.4 a förutsatt att något av 
följande behov i den berörda regionen eller 
sektorn har påvisats:

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter godkänna det beslut 
som avses eller, i tillämpliga fall, artikel
39.2 a förutsatt att något av följande behov 
i den berörda regionen eller sektorn har 
påvisats:

Or. en

Ändringsförslag 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behovet att upprätthålla en viss 
produktionsnivå på grund av brist på 
alternativ och att minska risken för 
produktionsbortfall och de sociala 
problem och/eller miljöproblem som följer 
av detta.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behovet av att förse den lokala 
bearbetningsindustrin med stabila 
leveranser och därmed undvika de 
negativa sociala och ekonomiska 
konsekvenserna av en åtföljande 
omstrukturering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2168
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behovet av att förse den lokala 
bearbetningsindustrin med stabila 
leveranser och därmed undvika de negativa 
sociala och ekonomiska konsekvenserna av 
en åtföljande omstrukturering.

b) Behovet av att förse den lokala 
bearbetningsindustrin och lokala 
livsmedelskedjor med stabila leveranser 
och därmed undvika de negativa sociala 
och ekonomiska konsekvenserna av en 
åtföljande omstrukturering.

Or. en

Ändringsförslag 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Behovet av att kompensera för 
nackdelar som drabbar jordbrukare i en 
särskild sektor och som är resultatet av 
kontinuerliga störningar på den berörda 
marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behovet att ingripa när det bedöms att 
de övriga stöd som är tillgängliga enligt 
denna förordning, förordning (EU) nr 
[…] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller någon annan 
godkänd statlig stödordning inte räcker 
till för att uppfylla de behov som anges i 
leden a, b och c.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2171
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beslutet som hänvisas till i artikel 39.3 
eller, i tillämpliga fall, i artikel 39.4 a, får 
inte leda till snedvridning av marknaden 
och obalanser på EU-nivå.  I sådana fall 
får kommissionen inte ge sitt 
godkännande.



AM\909525SV.doc 147/171 PE494.491v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nödvändigheten att ge ett 
proportionerligt och rättvist stöd åt de 
producenter som till och med 2013 har 
mottagit stöd grundat på 
produktionsnivåer i basperioderna (antal 
djur) eller på erhållna inkomster eller 
produktionskvoter.

Or. es

Motivering

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Ändringsförslag 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nödvändigheten att ge ett 
proportionerligt och rättvist stöd åt de 
producenter som i enlighet med 
förordning (EG) nr 1782/2003 eller 
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förordning (EG) nr 73/2009 mottog stöd 
grundat på produktionsnivåer i 
basperioderna (antal djur) eller på 
erhållna inkomster eller 
produktionskvoter.

Or. es

Ändringsförslag 2174
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
förfarandet för bedömning och 
godkännande av beslut enligt punkt 1.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.2.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att anta regler om förfarandet 
för bedömning och godkännande av beslut 
enligt punkt 1.

Or. de

Motivering

Detta är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Avdelning IV – kapitel 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel 1a
Stöd till personer som har jordbruk som 

huvudsyssla
Artikel 41a

Allmänna bestämmelser
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1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd per årlig jordbruksarbetsenhet till 
personer som har jordbruk som 
huvudsyssla.
2. Följande personer kan beviljas det stöd 
som avses i punkt 1:
a) Myndiga fysiska personer som inte är 
pensionerade eller mottar en 
socialförsäkringsförmån på grund av 
arbetsoförmåga av den grad som krävs för 
att utöva yrket som jordbrukare eller mer, 
som erhåller åtminstone 50 % av sin 
totala inkomst från den 
jordbruksverksamhet som bedrivs i dess 
jordbruksföretag och som ägnar mindre 
än hälften av sin totala arbetstid åt 
verksamhet som inte har samband med 
jordbruksföretaget. 
b) Juridiska personer där åtminstone 50 
% av delägarna och bolagskapitalet eller 
aktierna tillhör fysiska personer som har 
jordbruket som huvudsyssla. För juridiska 
personer som har bildats enbart eller till 
större delen av andra juridiska personer, 
ska anknytningar eller kopplingar mellan 
företagen beaktas, i syfte att fastställa 
huruvida nämnda anknytningar eller 
kopplingar bevarar en proportion så att 
åtminstone 50 % av delägarna och 
bolagskapitalet eller dess aktier tillhör 
fysiska personer som har jordbruket som 
huvudsyssla.

Artikel 41b
Stödets värde

För varje tillämpligt år, ska enhetsvärdet 
på stödet per årlig jordbruksarbetsenhet 
beräknas genom att dividera det 
nationella eller regionala taket, som 
fastställs i artikel 41c punkt 1, med antal 
årliga jordbruksarbetsenheter som har 
intygat att de har rätt till stödet.

Artikel 41c
Finansiella bestämmelser
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1. För att finansiera det stöd som avses i 
detta kapitel ska medlemsstaterna 
använda 15 % av det årliga nationella tak 
som fastställs i bilaga II.
2. Kommissionen ska varje år genom 
genomförandeakter fastställa 
motsvarande tak för det stöd som avses i 
detta kapitel. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2.

Or. es

Ändringsförslag 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Avdelning IV – kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grödspecifikt stöd för bomull Tidsbegränsat grödspecifikt stöd för 
bomull

Or. de

Ändringsförslag 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 utgår
Tillämpningsområde

Stöd ska beviljas jordbrukare som 
producerar bomull enligt KN-nummer 
5201 00 på de villkor som anges i detta 
kapitel (nedan kallat grödspecifikt stöd för 
bomull).
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Or. en

Ändringsförslag 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Stödberättigande

1. Det grödspecifika stödet för bomull ska 
beviljas per stödberättigande hektar 
bomull. För att stödet ska kunna beviljas 
måste arealen ligga på jordbruksmark 
som medlemsstaten har godkänt för 
bomullsproduktion, arealen måste ha 
besåtts med godkända sorter och 
bomullen måste ha skördats under 
normala odlingsbetingelser.
Det grödspecifika stödet för bomull ska 
beviljas för bomull av sund och god 
marknadsmässig kvalitet.
2. Medlemsstaterna ska ge tillstånd för 
den mark och de sorter som avses i punkt 
1 i enlighet med de regler och villkor som 
avses i punkt 3.
3. För att garantera en effektiv 
förvaltning av de grödspecifika stöden för 
bomull, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 om de bestämmelser och villkor 
som ska gälla för tillståndsgivning för 
mark och sorter i samband med det 
grödspecifika stödet för bomull.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler för 
tillståndsförfarandet och för meddelande 
till producenterna i samband med 
tillståndet. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
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artikel 56.2

Or. en

Ändringsförslag 2179
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det grödspecifika stödet för bomull ska 
beviljas för bomull av sund och god 
marknadsmässig kvalitet.

Det grödspecifika stödet för bomull ska 
beviljas för bomull av sund och god 
marknadsmässig kvalitet.
Bomullsmonokultur är inte berättigad.

Or. en

Ändringsförslag 2180
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.
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Or. en

Ändringsförslag 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45 utgår
Godkända branschorganisationer

1. Vid tillämpning av detta kapitel ska 
godkänd branschorganisation innebära 
en juridisk person som består av 
jordbrukare som producerar bomull, samt 
åtminstone ett rensningsföretag, vars syfte 
i första hand är
a) att bidra till bättre samordning av 
saluföringen av bomull, bland annat med 
hjälp av studier och 
marknadsundersökningar,
b) att utarbeta standardavtal som är 
förenliga med unionsbestämmelserna,
c) att styra produktionen mot produkter 
som är bättre anpassade till 
marknadsbehoven och konsumenternas 
krav, bland annat i fråga om kvalitet och 
konsumentskydd,
d) att uppdatera metoder och teknik för att 
förbättra produktkvaliteten,
e) att utarbeta marknadsföringsstrategier 
för bomull med hjälp av system för 
kvalitetscertifiering.
2. De medlemsstater i vilka det finns 
rensningsföretag ska godkänna de 
branschorganisationer som uppfyller 
kriterierna enligt punkt 3.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 när det gäller
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a) kriterier för godkännande av 
branschorganisationer,
b) producenters skyldigheter,
c) regler som ska tillämpas om de 
godkända branschorganisationerna inte 
iakttar dessa kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 2183
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46 utgår
Beviljande av stöd

1. Jordbrukarna ska beviljas det 
grödspecifika stödet för bomull per 
stödberättigande hektar enligt artikel 44.
2. Jordbrukare som är medlemmar i en 
godkänd branschorganisation ska beviljas 
det grödspecifika stödet för bomull 
per stödberättigande hektar inom den 
basareal som anges i artikel 44.1, ökat 
med ett belopp på 2 euro.

Or. en

Ändringsförslag 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46 utgår
Beviljande av stöd
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1. Jordbrukarna ska beviljas det 
grödspecifika stödet för bomull per 
stödberättigande hektar enligt artikel 44.
2. Jordbrukare som är medlemmar i en 
godkänd branschorganisation ska beviljas 
det grödspecifika stödet för bomull 
per stödberättigande hektar inom den 
basareal som anges i artikel 44.1, ökat 
med ett belopp på 2 euro.

Or. en

Ändringsförslag 2185
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska beviljas det 
grödspecifika stödet för bomull per 
stödberättigande hektar enligt artikel 44.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2186
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Jordbrukare som är medlemmar i en 
godkänd branschorganisation ska beviljas 
det grödspecifika stödet för bomull 
per stödberättigande hektar inom den 
basareal som anges i artikel 44.1, ökat 
med ett belopp på 2 euro.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Utvärdering

Kommissionen uppmanas lägga fram en 
rapport om effektiviteten och 
nödvändigheten av de åtgärder som avses 
i artiklarna 42–46, som omfattar 
grödspecifikt stöd för bomull i Bulgarien, 
Grekland, Portugal och Spanien. 
Rapporten ska innehålla förslag till ett 
alternativt stöd till bomullssektorn, som är 
kompatibelt med utvecklingen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och 
måste vara rådet tillhanda senast 
den 31 mars 2014.

Or. de

Ändringsförslag 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Rapport om effekten av bomullsstöd

Kommissionen ska göra upp en rapport 
om effektiviteten hos de åtgärder som 
ingår i artiklarna 42-46 då det gäller att 
ge det stöd till bomullssektorn inom EU 
som förutses i Anslutningsakterna för 
Bulgarien, Grekland, Portugal och 
Spanien. Rapporten ska presenteras för 
rådet och parlamentet senast den 31 mars 



AM\909525SV.doc 157/171 PE494.491v01-00

SV

2014 och ska innefatta rekommendationer 
om alternativa sätt att tillhandahålla stöd 
som är förenliga med utvecklingen i den 
gemensamma jordbrukspolitiken och med 
kravet på en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Att fortsätta med det specifika stödet för bomull är miljömässigt ohållbart och förhindrar att 
framsteg görs i internationella handelsdiskussioner.  Kommissionen bör utreda om det finns 
ett bättre sätt att uppfylla kravet i Anslutningsakterna för Bulgarien, Grekland, Portugal och 
Spanien. 

Ändringsförslag 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar 
stödrättigheter som tilldelats 2014 i 
enlighet med artikel 21 och som uppfyller 
minimikraven enligt artikel 10.1 får välja 
att delta i en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad 
ordningen för småbrukare.

1. Medlemsstaterna får upprätta en 
förenklad ordning för småbrukare kallad
ordningen för småbrukare.

Or. en

Motivering

Ordningen för småbrukare ska vara ett valbart alternativ som medlemsstaterna ska kunna 
bestämma om de önskar erbjuda eller inte.

Ändringsförslag 2190
Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar 
stödrättigheter som tilldelats 2014 i 
enlighet med artikel 21 och som uppfyller 
minimikraven enligt artikel 10.1 får välja 
att delta i en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad 
ordningen för småbrukare.

1. Medlemsstaterna får upprätta en 
förenklad ordning för småbrukare kallad 
ordningen för småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar 
stödrättigheter som tilldelats 2014 i
enlighet med artikel 21 och som uppfyller
minimikraven enligt artikel 10.1 får välja 
att delta i en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad 
ordningen för småbrukare.

1. Medlemsstater som är en del av EU 
sedan den 1 maj 2004 får välja att
införliva en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad 
ordningen för småbrukare.

Or. es

Motivering

Härmed föreslås att ordningen för småbrukare ska vara frivillig för de medlemsstater som är 
en del av EU sedan den 1 maj 2004, eftersom denna ordning för småbrukare i praktiken 
innebär att ett nytt parallellt förvaltningssystem införs och därmed kommer förvaltningen av 
direktstöden att bli mycket mer komplicerad.

Ändringsförslag 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får skapa en 
förenklad ordning för småbrukare i 
enlighet med de villkor som fastställs i 
detta avsnitt. Om medlemsstaterna 
tillämpar en sådan ordning, får
jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med artikel 
21 och som uppfyller minimikraven enligt 
artikel 10.1 välja att delta i en förenklad 
ordning enligt villkoren i detta avsnitt, 
nedan kallad ordningen för småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får driva en förenklad 
ordning enligt villkoren i denna 
avdelning, nedan kallad ordningen för 
småbrukare. Jordbrukare som innehar 
stödrättigheter som tilldelats 2014 i 
enlighet med artikel 21 och som uppfyller 
minimikraven enligt artikel 10.1 får välja 
att delta i ordningen för småbrukare.

Or. en

Motivering

Det bör vara frivilligt för medlemsstaterna att driva ordningen för småbrukare och inte 
enbart frivilligt för jordbrukare att välja att delta.
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Ändringsförslag 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får driva en förenklad 
ordning enligt villkoren i denna 
avdelning, nedan kallad ordningen för 
småbrukare. Jordbrukare som innehar 
stödrättigheter som tilldelats 2014 i 
enlighet med artikel 21 och som uppfyller 
minimikraven enligt artikel 10.1 får välja 
att delta i en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad 
ordningen för småbrukare.

Or. en

Motivering

Detta är ytterligare ett ändringsförslag för att göra det tydligt att detta stöd bör vara frivilligt 
för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2195
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får upprätta en 
ordning enligt villkoren i detta avsnitt, 
nedan kallad ordningen för småbrukare. 
Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med artikel 
21 och som uppfyller minimikraven enligt 
artikel 10.1 får välja att delta i en förenklad 
ordning enligt villkoren i detta avsnitt.

Or. en
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Motivering

Det bör vara frivilligt för medlemsstaterna att välja om de vill driva ordningen för 
småbrukare och avgöra om kostnaderna för att grunda och driva ett parallellt system är ett 
mål som medlemsstaten strävar efter att uppnå. Det existerar redan andra möjligheter att 
förenkla ansökningsförfaranden till exempel för jordbrukare som ansöker utgående från 
samma mark varje år.

Ändringsförslag 2196
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får fastställa en 
särskild förenklad ordning för 
småjordbrukare, nedan kallad ordningen 
för småbrukare. Jordbrukare som innehar 
stödrättigheter som tilldelats 2014 i 
enlighet med artikel 21 och som uppfyller 
minimikraven enligt artikel 10.1 får välja 
att delta i ordningen enligt villkoren i detta 
avsnitt, om denna fastställs av 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 2197
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får välja att 
jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med artikel 
21 och som uppfyller minimikraven enligt 
artikel 10.1 ges möjlighet att välja att delta 
i en förenklad ordning enligt villkoren i 
detta avsnitt, nedan kallad ordningen för 
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småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 2198
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får välja att 
jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 ges möjlighet att välja 
att delta i en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad 
ordningen för småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 2199
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får besluta att 
jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

Or. en
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Ändringsförslag 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller 
minimikraven enligt artikel 10.1 får välja 
att delta i en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad
ordningen för småbrukare.

1. Jordbrukare som respekterar villkoren 
för ett aktivt jordbruk enligt artikel 9, får 
välja att delta i en förenklad ordning enligt 
villkoren i detta avsnitt, nedan kallad
ordningen för småbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som innehar stödrättigheter 
som tilldelats 2014 i enlighet med 
artikel 21 och som uppfyller minimikraven 
enligt artikel 10.1 får välja att delta i en 
förenklad ordning enligt villkoren i detta 
avsnitt, nedan kallad ordningen för 
småbrukare.

1. Medlemsstaterna får tillåta jordbrukare
som innehar stödrättigheter som tilldelats 
2014 i enlighet med artikel 21 och som 
uppfyller minimikraven enligt artikel 10.1 
att välja att delta i en förenklad ordning 
enligt villkoren i detta avsnitt, nedan kallad 
ordningen för småbrukare.

Or. pt

Ändringsförslag 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inrätta 
ordningen för småbrukare i enlighet med 
denna avdelning. Ifall andelen potentiella 
stödmottagare i en medlemsstat är mindre 
än 5 procent behöver dock inte 
medlemsstaten tillämpa ordningen för 
småbrukare.

Or. en

Motivering

För att undvika onödig byråkrati bör ordningen för småbrukare vara frivillig för 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De jordbrukare, förutom de från 
medlemsstater som i enlighet med 
föregående punkt har valt att inte 
införliva ordningen för småbrukare, som 
innehar stödrättigheter som tilldelats 2014 
i enlighet med artikel 21 och som 
uppfyller minimikraven i artikel 10.1, får 
välja att delta i en förenklad ordning i 
enlighet med villkoren i denna avdelning.

Or. es

Ändringsförslag 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd som betalas ut enligt ordningen
för småbrukare ska ersätta det stöd som 
beviljas enligt avsnitten III och IV.

2. I detta kapitel gäller följande regler för 
de medlemsstater som tillämpar en 
ordning för småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 2205
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd som betalas ut enligt ordningen för 
småbrukare ska ersätta det stöd som 
beviljas enligt avsnitten III och IV.

2. Medlemsstaterna får besluta att stöd 
som betalas ut enligt ordningen för 
småbrukare ska ersätta det stöd som 
beviljas enligt avsnitten III och IV.

Or. en

Ändringsförslag 2206
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd som betalas ut enligt ordningen för 
småbrukare ska ersätta det stöd som 
beviljas enligt avsnitten III och IV.

2. Medlemsstaterna får besluta att stöd 
som betalas ut enligt ordningen för 
småbrukare ska ersätta det stöd som 
beviljas enligt avsnitten III och IV.

Or. en

Ändringsförslag 2207
Diane Dodds
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd som betalas ut enligt ordningen för 
småbrukare ska ersätta det stöd som 
beviljas enligt avsnitten III och IV.

2. Stöd som betalas ut enligt ordningen för 
småbrukare får ersätta det stöd som 
beviljas enligt avsnitten III och IV om 
medlemsstaten så beslutar eller på 
regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 2208
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 
jordbruksmetoder som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 2.

utgår

Or. en

Motivering

Alla slags system för jordbruk bör i princip vara skyldiga att delta enligt de föreskrifter som 
fastställs i kapitel 2 avsnitt III.

Ändringsförslag 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 

utgår
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jordbruksmetoder som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 2.

Or. en

Motivering

Småbrukare ska inte undantas från några åtgärder med gynnsam inverkan på klimatet och 
miljön. 

Ändringsförslag 2210
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 
jordbruksmetoder som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2211
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 
jordbruksmetoder som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 2.

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska uppfylla alla tvärvillkor 
som motsvarar tvärvillkoren för dem som 
erhåller grundstöd.

Or. en

Ändringsförslag 2212
Brian Simpson
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 
jordbruksmetoder som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 2.

3. Jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare ska undantas från de 
jordbruksmetoder som definieras i 
avdelning III kapitel 2 i denna förordning.
De ska dock uppfylla de tvärvillkor som 
fastställs i förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen].

Or. en

Motivering

Tvärvillkor ska gälla för småbrukare, då det är viktigt att alla jordbrukare som erhåller EU-
stöd, oberoende av företagets storlek, följer de miljöstandarder som krävs. 

Ändringsförslag 2213
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
inte betalas ut något stöd till jordbrukare 
för vilka det fastställts att de, efter dagen 
för offentliggörande av kommissionens 
förslag till denna förordning, har delat sitt 
företag i enda syfte att dra nytta av 
ordningen för småbrukare. Detta ska 
även gälla jordbrukare vars företag är ett 
resultat av sådan delning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
inte betalas ut något stöd till jordbrukare 
för vilka det fastställts att de, efter dagen 
för offentliggörande av kommissionens 
förslag till denna förordning, har delat sitt 
företag i enda syfte att dra nytta av
ordningen för småbrukare. Detta ska 
även gälla jordbrukare vars företag är ett 
resultat av sådan delning.

utgår

Or. en

Motivering

På grund av de förväntade svårigheterna med att följa föreskriften om en klausul för att 
förhindra att bestämmelserna kringgås (och med tanke på att det många gånger inte är 
möjligt att övervaka den avsedda jordbrukarens verksamhet), önskar vi att denna föreskrift 
utgår.

Ändringsförslag 2215
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Då artikel 20 tillämpas, får 
medlemsstaterna fastställa andra former 
av finansiering för områden i den mening 
som anges i den artikeln.

Or. pt

Ändringsförslag 2216
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som deltar i ordningen 
för småbrukare och samarbetar i en 
producentgrupp enligt artikel 28 och 
artikel 36 i förordning 627 i syfte att 
förbättra företagets möjligheter att 
överleva på längre sikt ska ha tillgång till 
en ökning på 25 % för varje individuellt 
stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2217
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om artikel 20 tillämpas får 
medlemsstaterna fastställa olika 
finansieringsnivåer för regionala 
områden som fastställts i enlighet med 
samma artikel.

Or. fr

Motivering

Ändringen möjliggör en regionaliserad tillämpning enligt artikel 20.

Ändringsförslag 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 47a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47a
Allmänna regler för stöd för smågårdar

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 
stöd till smågårdar och småbruk som är 
berättigade till stöd enligt ordningen för 
grundstöd i kapitel 1.
2. Vid tillämpning av detta kapitel innebär 
smågårdar eller småbruk jordbruk vars 
storlek fastställs av medlemsstaterna. 
Definitionskriterierna anges i delegerade 
akter till kommissionen.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
finansiell disciplin, gradvis stödminskning 
och införandet av övre tak, linjära 
minskningar i enlighet med artikel 7 samt 
eventuella minskningar och uteslutningar 
som ska tillämpas i enlighet med artikel 
65 i förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen], ska det stöd 
som avses i punkt 1 i denna artikel 
beviljas årligen när stödrättigheter har 
aktiverats av jordbrukaren.
4. Medlemsstaterna ska fastställa det 
belopp som avses i punkt 1 inom ramen 
för de finansiella bestämmelserna i 
artikel 51.2 i denna förordning.
5. Jordbrukare som får stöd inom ramen 
för smågårdar och småbruk får delta i de 
tematiska delprogram som avses i 
artikel 8.1 b tredje stycket i förordningen 
om landsbygdsutveckling.

Or. fr


