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KORTFATTAD MOTIVERING

Direktstöd till jordbrukare är en väsentlig del av den gemensamma jordbrukspolitiken och 
utgör en hög prioritet i den nuvarande reformen. Syftet med reformen är att balansera 
inkomststödet med nya offentliga utmaningar genom att integrera miljökrav med hjälp av en 
stark miljökomponent i den första pelaren. De miljö- och klimatrelaterade fördelarna i 
reformen är ännu en anledning till att ge stöd till jordbrukarens inkomst, eftersom syftet är att 
alla jordbrukare ska ta tag i dessa frågor. Dessutom kommer unionens finansiella intressen att 
bibehållas.

Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken blivit mer komplex genom åren måste bättre 
förordningar och en betydande minskning i byråkratin för jordbrukare vara en viktig del av 
den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Man bör undvika alla omotiverade och 
onödiga administrativa bördor och kostnader för nationella myndigheter, särskilt i ljuset av 
medlemsstaternas budgetkonsolidering och bristen på resurser. Riktade utgifter krävs för att 
säkra god förvaltning av unionens medel så att medlen används för att tillhandahålla viktiga 
varor av allmänt intresse via en multifunktionell jordbrukspolitik.

Syftet med kommissionens förslag är att fastställa breda politiska riktlinjer för hur man ska 
kunna möta de utmaningar som jordbruket och landsbygdsområdena står inför i framtiden och 
uppfylla målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. hållbar livsmedelsproduktion, 
hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt balanserad territoriell utveckling.

Kortfattat föreslår kommissionen att trettio procent av direktstöden nu kommer att knytas till 
krav på miljöanpassning för att se till att alla jordbruksföretag uppnår miljö- och 
klimatfördelar. Utöver detta har särskilt stöd föreslagits för små jordbrukare för att förenkla 
stödet de ges, utöver stöd till unga jordbrukare för att uppmuntra fler unga jordbrukare att 
antingen fortsätta eller börja arbeta i sektorn. Ett valfritt stöd för mindre gynnade områden har 
även föreslagits, i syfte att erkänna vikten av dessa områden. För att möta krav på större 
rättvisa har kommissionen föreslagit ett övre tak för jordbruksföretag som tar emot stora 
direktstöd, och det har också föreslagits att man ska minska skillnaderna i direktstöd för 
jordbruksföretag mellan medlemsstater. I samband med tvärvillkoren introducerar 
kommissionen vissa ändringar till kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
samt föreskrivna verksamhetskrav.

Det är av yttersta vikt att säkra att detta överensstämmer med de krav på allmänintresse som 
är kopplade till beviljande av stöd.

Detta yttrande grundar sig på det totala belopp som kommissionen har öronmärkt för den 
gemensamma jordbrukspolitiken i förslaget till nästa fleråriga budgetram. Om några större 
förändringar görs i det förslaget måste innehållet i yttrandet revideras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är nödvändigt att anslagen till 
den gemensamma jordbrukspolitiken för 
budgetåret 2013 åtminstone behålls under 
nästa programperiod. Det krävs 
tillräckliga ekonomiska medel för att möta 
utmaningarna inom livsmedelstrygghet, 
miljöskydd, klimatförändringar och 
territoriell balans i ett utvidgat EU, samt 
för att den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna bidra till ett 
framgångsrikt genomförande av 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Tak för budgetrubrik 2

Anslagen till den gemensamma 
jordbrukspolitiken för budgetåret 2013 
ska åtminstone behållas under nästa 
programperiod. Det krävs tillräckliga 
ekonomiska medel för att möta 
utmaningarna inom livsmedelstrygghet, 
miljöskydd, klimatförändringar och 
territoriell balans i ett utvidgat EU, samt 
för att den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna bidra till ett 
framgångsrikt genomförande av 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 3
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret, eller

utgår

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
jordbrukare som det föregående året 
mottagit direktstöd som underskrider 
5000 euro.

utgår

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att högst 10 % av 
deras årliga tak för kalenderåren 2014–
2019 enligt bilaga II till denna förordning 
ska beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd.

1. Före den 1 augusti 2013 får 
medlemsstaterna besluta att högst 25 % av 
deras årliga tak för kalenderåren 2014–
2019 enligt bilaga II till denna förordning 
ska beviljas i form av extrastöd för åtgärder 
inom program för landsbygdsutveckling 
som finansieras genom EJFLU i enlighet 
med förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Före den 1 augusti 2013 får Bulgarien, 
Estland, Finland, Förenade kungariket, 
Lettland, Litauen, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slovakien, Spanien och Sverige 
besluta att högst 5 % av det belopp som 
avsätts för stödåtgärder inom program för 
landsbygdsutveckling som under 
perioden 2015–2020 finansieras genom 
EJFLU i enlighet med förordning (EU) nr 
[…] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska beviljas i form 
av direktstöd enligt den här förordningen.
Därefter ska det motsvarande beloppet inte 
längre kunna beviljas i form av direktstöd 
inom ramen för 
landsbygdsutvecklingsprogram.

2. Före den 1 augusti 2013 får Bulgarien, 
Estland, Finland, Förenade kungariket, 
Lettland, Litauen, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slovakien, Spanien och Sverige 
besluta att högst 5 % av det belopp som 
avsätts för stödåtgärder inom program för 
landsbygdsutveckling som under 
perioden 2015–2020 finansieras genom 
EJFLU i enlighet med förordning (EU) nr 
[…] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] ska beviljas i form 
av direktstöd enligt den här förordningen, 
under förutsättning att minst 20 % förblir 
tillgängligt i EJFLU. Därefter ska det 
motsvarande beloppet inte längre kunna 
beviljas i form av direktstöd inom ramen 
för landsbygdsutvecklingsprogram.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel på nationell nivå 
eller, vid tillämpning av artikel 20, på 
regional nivå. Vid tillämpning på regional 
nivå ska medlemsstaterna i varje region 
använda en andel av det tak som fastställs 
enligt punkt 3. Denna andel ska beräknas 
för varje region genom att vart och ett av 
de regionala tak som fastställs i enlighet 
med artikel 20.2 divideras med det tak 
som fastställs i enlighet med artikel 19.1.

2. Medlemsstaterna ska använda det stöd 
som avses i detta kapitel för varje 
stödrättighet.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Nationella belopp som inte används i 
enlighet med detta kapitel ska användas 
för att finansiera åtgärder enligt 
förordning (EG) nr 1698/2005, för 
miljöåtgärder i jordbruket.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Alla pengar som härrör från 
sänkningar av grundstödet eller från 
böter till följd av detta kapitel och 
artiklarna 30, 31 och 32 på grund av 
icke-fullgjorda skyldigheter ska stanna 
kvar i de medlemsstater och regioner där 
de har genererats.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Alla belopp som kommer från en 
stödminskning eller böter för icke-
fullgjorda skyldigheter enligt denna 
artikel och artiklarna 30, 31 och 32 ska 
stanna kvar i den medlemsstat och region 
där de har sitt ursprung.

Ändringsförslag 11
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Outnyttjade medel inom 
medlemsstaternas nationella tak som var 
avsedda för finansiering av det stöd som 
avses i detta kapitel, ska stanna kvar i 
medlemsstaterna och användas till miljö-
och klimatskyddsåtgärder i jordbruket 
inom ramen för förordning (EU) 
nr …/20xx (EJFLU).
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