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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Minskad byråkrati hör till de 
överordnade målen och viktigaste kraven i 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Genom realistiska 
toleransnivåer och lägstanivåer samt 
balans mellan förtroende och kontroll ska 
den administrativa bördan för 
medlemsstaterna och stödmottagarna 
minskas till rimlig omfattning i framtiden.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av denna förordning 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
godkännande av de utbetalande och 
samordnande organen, innehållet i 
systemet för jordbruksrådgivning, 
åtgärderna som finansieras av unionens 
budget inom ramen för offentlig 
intervention och värderingen av 
transaktioner i samband med offentlig 
intervention, minskningar och inställande 
av medlemsstaternas ersättningar och 
kompensation mellan utgifter och 
inkomster inom ramen för fonderna, 

(3) För att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av denna förordning 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
godkännande av de utbetalande och 
samordnande organen, innehållet i 
systemet för jordbruksrådgivning, 
åtgärderna som finansieras av unionens 
budget inom ramen för offentlig 
intervention och värderingen av 
transaktioner i samband med offentlig 
intervention, minskningar och inställande 
av medlemsstaternas ersättningar och 
kompensation mellan utgifter och 
inkomster inom ramen för fonderna, 
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indrivning av skulder, påföljder för 
stödmottagare vid överträdelser av 
villkoren för stödberättigande, när det 
gäller regler om säkerheter, det integrerade 
administrations- och kontrollsystemets 
funktion, de åtgärder som inte ingår i 
transaktionsgranskning, påföljder som 
tillämpas inom ramen för tvärvillkoren, 
reglerna om bibehållande av permanent 
gräsmark, reglerna om den avgörande 
händelse och den växelkurs som ska 
användas av de medlemsstater som inte 
använder euro som valuta samt innehållet i 
den gemensamma bedömningsramen för 
åtgärder som antagits i enlighet med den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inbegripet på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

indrivning av skulder, påföljder för 
stödmottagare vid överträdelser av 
villkoren för stödberättigande, när det 
gäller regler om säkerheter, det integrerade 
administrations- och kontrollsystemets 
funktion, de åtgärder som inte ingår i 
transaktionsgranskning, påföljder som 
tillämpas inom ramen för tvärvillkoren, 
reglerna om bibehållande av permanent 
gräsmark, reglerna om den avgörande 
händelse och den växelkurs som ska 
användas av de medlemsstater som inte 
använder euro som valuta samt innehållet i 
den gemensamma bedömningsramen för 
åtgärder som antagits i enlighet med den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inbegripet på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.
Revisionsrätten får lämna ett utlåtande 
om dessa delegerade akter på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 287.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Detta kommer att göra det möjligt för parlamentet och rådet att bilda sig en egen uppfattning 
på grundval av revisionsrättens tekniska expertis.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) De ökande kraven på de attesterande 
och utbetalande organen bör inte medföra 
någon ytterligare administrativ börda i 
medlemsstaterna och bör i synnerhet vara 
i linje med internationella 
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kontrollstandarder. Man bör värna om 
balans mellan kostnader och nytta när det 
gäller vad och hur mycket som måste 
attesteras, och ytterligare 
rapporteringsskyldigheter bör endast 
införas om de ger ett tydligt mervärde.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Varje åtgärd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
omfattas av övervakning och utvärdering 
för att förbättra dess kvalitet och påvisa 
dess resultat. I detta sammanhang bör det 
upprättas en förteckning över indikatorer, 
och inverkan av den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör utvärderas av 
kommissionen i förhållande till politiska 
mål. Kommissionen bör fastställa ramarna 
för en gemensam övervakning och 
utvärdering som bland annat säkerställer att 
relevanta uppgifter, inbegripet information 
från medlemsstaterna, är tillgängliga i tid.
När den gör det bör den ta hänsyn till 
uppgiftsbehoven och synergieffekterna 
mellan potentiella uppgiftskällor. Enligt 
meddelandet från kommissionen till rådet, 
Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén –
En budget för Europa 2020 – Del II bör 
klimatrelaterade utgifter i EU-budgeten 
öka till minst 20 %, med bidrag från olika 
politikområden. Kommissionen bör därför 
kunna utvärdera inverkan av unionens stöd 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken på klimatmålen.

(68) Varje åtgärd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
omfattas av övervakning och utvärdering 
för att förbättra dess kvalitet och påvisa 
dess resultat. I detta sammanhang bör det 
upprättas en förteckning över indikatorer 
med riktvärden och målnivåer, och 
inverkan av den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör utvärderas av 
kommissionen i förhållande till politiska 
mål. Kommissionen bör fastställa ramarna 
för en gemensam övervakning och 
utvärdering som bland annat säkerställer att 
relevanta uppgifter, inbegripet information 
från medlemsstaterna, är tillgängliga i tid.
När den gör det bör den ta hänsyn till 
uppgiftsbehoven och synergieffekterna 
mellan potentiella uppgiftskällor och så 
långt det är möjligt utgå från befintliga 
uppgiftskällor. Dessutom bör ramarna för 
gemensam övervakning och utvärdering 
ta hänsyn till och på lämpligt sätt 
återspegla den gemensamma 
jordbrukspolitikens struktur. Man bör ta 
hänsyn till detta på lämpligt sätt. Enligt 
meddelandet från kommissionen till rådet, 
Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén –
En budget för Europa 2020 – Del II bör 
klimatrelaterade utgifter i EU-budgeten 
öka till minst 20 %, med bidrag från olika 
politikområden. Kommissionen bör därför 
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kunna utvärdera inverkan av unionens stöd 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken på klimatmålen.

Motivering

För att man ska kunna bedöma resultaten behövs det riktvärden och målnivåer för 
indikatorerna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska riskbaserat granska 
den styrkande dokumentation som 
medlemsstaterna har lämnat och bedöma 
hur systemen fungerar för att bekräfta att 
förvaltning och kontrollorgan uppfyller 
kriterierna för nationell ackreditering.

Motivering

Kommissionen ska, i egenskap av slutligt ansvarig för budgetgenomförandet, ha en 
tillsynsfunktion vid ackrediteringsförfarandet för att minska risken för att eventuella brister 
upptäcks vid efterföljande kontroller, vilket kan leda till frekventare kontroller och finansiella 
korrigeringar. På grund av svårigheterna då det gäller finansiella korrigeringar –
skattebetalarna betalar två gånger och alltför utbredd användning av schablonkorrigering –
är det av största vikt att garantera ett fullgott preventivt kontrollsystem. Ett sådant system kan 
inte vara effektivt om kommissionen saknar en tillsynsfunktion inom det nationella 
ackrediteringsförfarandet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En sammanfattning av resultaten av alla 
tillgängliga genomförda revisioner och 
kontroller, inbegripet en analys av 
systematiska eller återkommande brister 
samt vidtagna eller planerade korrigerande 

(c) En sammanfattning av
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åtgärder.
(i) resultaten av alla tillgängliga 
genomförda revisioner och kontroller, 
inbegripet en analys av systematiska och
återkommande brister samt vidtagna eller 
planerade korrigerande åtgärder,

(ii) den kontrollstatistik som rapporterats i 
enlighet med artikel 102.1 c v, och
(iii) andra kontroller som anses relevanta.

Motivering

Genom ändringsförslaget skapas överensstämmelse med budgetförordningen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett eller flera av de kriterier för 
godkännande som föreskrivs i punkt 2 inte 
eller inte längre uppfylls av ett godkänt 
utbetalande organ, ska medlemsstaten 
återkalla godkännandet, såvida inte det 
utbetalande organet genomför nödvändiga 
anpassningar inom en tid som bestäms med 
hänsyn till hur allvarligt problemet är.

5. Om ett eller flera av de kriterier för 
godkännande som föreskrivs i punkt 2 inte 
eller inte längre uppfylls av ett godkänt 
utbetalande organ, ska medlemsstaten (på 
eget initiativ eller på kommissionens 
begäran) återkalla godkännandet, såvida 
inte det utbetalande organet genomför 
nödvändiga anpassningar inom en tid som 
bestäms med hänsyn till hur allvarligt 
problemet är.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Regler med avseende på räckvidden 
och det arbete som ska ligga till grund för 
förvaltningsförklaringen från de 
utbetalande organen.
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Motivering

Kommissionen bör genom delegerade akter tydligt ange räckvidden för och arbetet bakom 
förklaringarna från de utbetalande organen.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 
årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta och att principen om sund 
ekonomisk förvaltning efterlevs.

1. Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande, utarbetat i överensstämmelse 
med internationellt accepterade 
revisionsstandarder, efter slumpmässiga 
kontroller och med hänsyn till 
medlemsstatens tidigare resultat, om den 
förvaltningsförklaring som försäkrar att det
utbetalande organets årsräkenskaper är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att kontrollsystemen fungerar korrekt samt 
att de underliggande transaktionerna är 
lagliga och korrekta och att principen om 
sund ekonomisk förvaltning efterlevs. I 
utlåtandet ska bland annat anges om 
granskningen ger anledning att 
ifrågasätta påståendena i den 
förvaltningsförklaring som avses i 
artikel 7.3 b.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utlåtandena från de attesterande organen 
ska offentliggöras på lämpligt sätt.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk såsom de 
definieras i medlemsstaten och 
åtminstone i de jordbruk som deltar i den 
ordning för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[DP].

utgår

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hållbar utveckling av andra
jordbruksföretags ekonomiska verksamhet 
än de som avses i punkt 2 d,

a) hållbar utveckling av jordbrukens 
ekonomiska verksamhet, bland annat 
genom modernisering av jordbruk, ökad 
konkurrenskraft, sektorsintegration, 
innovation och marknadsinriktning,

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 

Sektorslagstiftningen inom jordbruket kan 
kräva att medlemsstaterna inom en specifik 
tidsperiod ska lämna information om 
antalet kontroller som utförts i enlighet 
med artikel 61 och resultaten av dessa. Om 
en medlemsstat lämnar in dessa uppgifter
för sent, får kommissionen, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen, med hänsyn 
till förseningens omfattning och i enlighet 
med de utförliga regler som den har 
antagit på grundval av artikel 48.5, ställa 
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tid. in de månadsbetalningar som avses i 
artikel 18 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 35 för vilka 
de relevanta statistiska uppgifterna inte har 
lämnats in i tid. Detta förutsätter att 
kommissionen har gett medlemsstaterna 
tillgång till alla uppgifter, blanketter och 
upplysningar som krävs för att ta fram 
statistiken i tillräckligt god tid före 
referensperiodens början.

Motivering

Kommissionen måste ge medlemsstaterna tillgång till de blanketter och upplysningar som 
krävs i tillräckligt god tid före referensperiodens början.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) om ett utbetalande organ uppfyller de 
kriterier för godkännande som fastställs i 
artikel 7.2 och om medlemsstaten 
tillämpar bestämmelserna i artikel 7.5 
korrekt,

Motivering

Kommissionen får anordna kontroller på plats i medlemsstaterna och kontrollera om de 
utbetalande organen uppfyller kriterierna för godkännande. Om ett utbetalande organ inte 
längre uppfyller ett eller flera av kriterierna för godkännande ska medlemsstaten återkalla 
godkännandet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) om de attesterande organen utför sitt 
arbete i enlighet med artikel 9.
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Motivering

Kommissionen får besöka de attesterande organen för att kontrollera att de utför det arbete 
som krävs i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) om organen fullgör sina skyldigheter i 
enlighet med artikel 56.1.

Motivering

Kommissionen ska kontrollera om medlemsstaterna har krävt att stödmottagare återbetalar 
de eventuella belopp som utbetalats felaktigt på grund av oegentligheter eller försummelser.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i god tid före 
kontrollen på plats underrätta den berörda 
medlemsstaten eller den medlemsstat på 
vars territorium kontrollen ska äga rum.
Tjänstemän från den berörda 
medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

2. Kommissionen ska i god tid före 
kontrollen på plats underrätta den berörda 
medlemsstaten eller den medlemsstat på 
vars territorium kontrollen ska äga rum och 
ska samordna kontrollerna. Tjänstemän 
från den berörda medlemsstaten får delta i 
sådana kontroller. Kommissionen ska 
inrätta en hjälpcentral för lokala och 
regionala myndigheter i syfte att lösa 
deras klagomål om byråkrati i samband 
med kontrollerna på plats.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska grunda sina 
finansiella korrigeringar på konstaterade 
enskilda fall av oriktigheter eller genom 
att ta hänsyn till hur systembetingad 
oriktigheten är för att bedöma huruvida 
det ska göras en korrigering med ett fast 
belopp eller en extrapolerad korrigering.
Korrigeringar med fasta belopp ska bara 
göras när det på grund av ärendets 
karaktär är omöjligt att antingen 
fastställa den konstaterade oriktighetens 
omfattning och belopp eller att 
extrapolera det belopp som ska 
korrigeras.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan något beslut fattas om 
finansieringsavslag ska resultaten av 
kommissionens kontroller och den berörda 
medlemsstatens svar överlämnas 
skriftligen, varefter de båda parterna ska 
söka nå en överenskommelse om vilka 
åtgärder som ska vidtas.

3. Innan något beslut fattas om 
finansieringsavslag ska resultaten av 
kommissionens kontroller och den berörda 
medlemsstatens svar överlämnas 
skriftligen, varefter de båda parterna ska 
söka nå en överenskommelse om vilka 
åtgärder som ska vidtas. I detta 
sammanhang ska medlemsstaterna få 
möjlighet att granska de relevanta 
dokumenten för att visa att oriktigheten är 
av mindre omfattning än enligt 
kommissionens bedömning.

Motivering

Det föreslagna systemet för finansiella korrigeringar bör samordnas med övriga 
samfinansierade program, såsom Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader.
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och 
behandlas av kommissionen innan denna 
fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader.
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och 
beaktas av kommissionen innan denna 
fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Motivering

Genom ändringsförslaget skapas överensstämmelse med budgetförordningen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) nationella stöd eller överträdelser för 
vilka förfarandet i artikel 108 eller
förfarandet i artikel 258 i fördraget har 
inletts,

b) nationella stöd för vilka kommissionen 
har inlett förfarandet i artikel 108.2 i 
fördraget eller överträdelser som 
kommissionen har meddelat 
medlemsstaten genom en formell 
underrättelse i enlighet med artikel 258 i 
fördraget,

Motivering

Genom ändringsförslaget skapas överensstämmelse med budgetförordningen.



PE489.355v02-00 14/23 AD\913067SV.doc

SV

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oriktighet har 
begåtts och registrera motsvarande belopp i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar. Kommissionen ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att garantera att 
alla skulder registreras.

Motivering

Kommissionen är slutligt ansvarig för budgetgenomförandet och det är även kommissionen 
som måste garantera att beloppen i ”kommissionens” räkenskaper innefattade alla 
transaktioner och är korrekta.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om redan åsamkade och förväntade 
kostnader för indrivningen tillsammans 
överstiger den summa som ska drivas in.

a) Om redan åsamkade och förväntade 
kostnader för indrivningen tillsammans 
överstiger den summa som ska drivas in. I 
samarbete med respektive medlemsstat 
ska kommissionen därför utveckla en 
lägstanivå som anpassas till situationen i 
respektive medlemsstat.

Motivering

Återkrav av småbelopp orsakar en icke oansenlig administrativ börda. För att värna om 
förhållandet mellan kostnader och nytta bör man därför avstå från att indriva belopp som 
understiger en viss lägstanivå.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att garantera att bestämmelserna om de 
återkrav som avses i detta avsnitt tillämpas 
korrekt och effektivt ska kommissionen ha
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 rörande de 
särskilda skyldigheter som 
medlemsstaterna ska fullgöra.

För att garantera att bestämmelserna om 
villkor och förfaranden för de återkrav av 
skulder och dröjsmålsräntor på skulderna
som avses i detta avsnitt tillämpas korrekt 
och effektivt ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 rörande de 
särskilda skyldigheter som 
medlemsstaterna ska fullgöra.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) erbjuda effektivt skydd mot bedrägeri, i 
synnerhet när det gäller områden med 
högre risknivå, och som ska fungera som 
avskräckande medel, med beaktande av 
åtgärdernas kostnader och fördelar samt 
även att de är proportionerligt stora,

b) garantera effektivt skydd mot 
bedrägeri, i synnerhet när det gäller 
områden med högre risknivå, och som ska 
fungera som avskräckande medel, med 
beaktande av åtgärdernas kostnader och 
fördelar samt proportionalitet,

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen ter sig vag och bör därför förstärkas.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det system som medlemsstaterna 
inrättar i enlighet med artikel 60.2 ska 
inbegripa, om inte annat föreskrivs, 
systematiska administrativa kontroller av 

1. Det system som medlemsstaterna 
inrättar i enlighet med artikel 60.2 ska 
inbegripa, om inte annat föreskrivs, 
systematiska administrativa kontroller av 
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alla stödansökningar och dessa ska 
kompletteras med kontroller på plats.

alla stödansökningar och stödanspråk 
utifrån en riskbaserad strategi i enlighet 
med den försäkringsnivå som krävs. De 
administrativa kontrollerna ska 
kompletteras med kontroller på plats i syfte 
att övervaka den inneboende risknivån, 
och antalet kontroller ska anpassas efter 
inneboende risker och kontrollrisker.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de 
största felen.

2. När det gäller kontrollerna på plats ska 
den ansvariga myndigheten göra stickprov 
från hela underlaget av sökanden som, i 
förekommande fall, utgörs av ett 
slumpmässigt urval och ett riskbaserat 
urval för att få en representativ felfrekvens 
samtidigt som man även inriktar sig på de
områden där risken för fel är störst.

För att respektera 
proportionalitetsprincipen vid 
kontrollerna måste man ta hänsyn till 
följande:
– De aktuella beloppens storlek.
– Resultaten från tidigare revisioner av 
förvaltnings- och kontrollsystemen.
– Frivilligt deltagande i 
förvaltningssystem som godkänts på 
grundval av erkända internationella 
standarder.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) regler om det minsta antalet fysiska b) regler om det minsta antalet fysiska 
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kontroller som krävs för att riskerna ska 
hanteras effektivt, samt även de villkor 
som ska uppfyllas för att medlemsstaterna 
måste göra fler sådana kontroller, eller göra 
färre kontroller i det fall medlemsstaten har 
ett väl fungerande kontrollsystem och 
godtagbara felfrekvenser,

kontroller som krävs för att riskerna ska 
hanteras effektivt, samt även de villkor 
som ska uppfyllas för att medlemsstaterna 
måste göra fler sådana kontroller, eller göra 
färre kontroller i det fall medlemsstaten har 
ett väl fungerande kontrollsystem och 
godtagbara felfrekvenser. Europeiska 
revisionsrätten får bedöma 
kommissionens kriterier för att rättfärdiga 
en minskning av dessa kontroller,

Motivering

Revisionsrättens expertis kunde vara till nytta för lagstiftaren och kommer att förtydliga 
kommissionens kriterier för minskningen av kontroller.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De belopp som berörs av indragningen 
enligt punkt 1 och av påföljderna i punkt 2 
ska drivas in till fullo.

3. De belopp som berörs av indragningen 
enligt punkt 1 och av påföljderna i punkt 2 
ska drivas in till fullo utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 56.3.

Motivering

Återkrav av småbelopp orsakar en icke oansenlig administrativ börda. För att värna om 
förhållandet mellan kostnader och nytta bör man därför avstå från att indriva belopp som 
understiger en viss lägstanivå.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 
stödmottagare som får stöd inom 
stödordningen för småbrukare som avses i 
avdelning V i förordning 
(EU) nr xxx/xxx[DP] och för de 

utgår
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stödmottagare som får stöd enligt 
artikel 29.9 i förordning (EU) nr RD/xxx.

Motivering

De småskaliga jordbruken bör inte undantas från skyldigheter i samband med tvärvillkoren.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
jordbruksareal, inbegripet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i 
enlighet med god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på 
nationell och regional nivå fastställa 
miniminormer för stödmottagare med 
avseende på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, som fordrar konkret 
och reguljär verksamhet eller att viss 
verksamhet undviks, utifrån bilaga II, med 
hänsyn till särskilda förhållanden i de 
områden som berörs, däribland jordmån, 
klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, 
växtföljd, jordbruksmetoder och 
företagsstrukturer. Medlemsstaterna får 
inte fastställa några minimikrav som inte 
föreskrivs i bilaga II.

Motivering

För att garantera att EU-stöd verkligen utbetalas för verksamhet, bör minimikraven för god 
jordbrukshävd och goda miljöhållanden innefatta konkret och reguljär verksamhet.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
upptäckta överträdelsens allvar, 
omfattning, varaktighet och upprepning 
samt de kriterier som anges i punkterna 2, 
3 och 4.

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
upptäckta överträdelsens allvar, följder, 
omfattning, varaktighet och upprepning 
samt de kriterier som anges i punkterna 2, 
3 och 4. Som en allmän princip, kommer 
påföljden att vara proportionerlig till eller 
beroende av överträdelsens allvar och 
konsekvenserna av överträdandet av 
tvärvillkoren.

Motivering

I och med ändringsförslaget anpassas förordningen till bestämmelserna i fördraget, som 
föreskriver att miljöskador företrädesvis ska åtgärdas vid källan och att förorenaren ska 
betala. Därför bör påföljderna enligt tvärvillkoren kalkyleras i proportion till konsekvenserna 
för miljön.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning inte vara högre än 5 % och vid 
upprepade överträdelser 15 %.

2. Vid överträdelser som beror på 
försummelse ska procentsatsen för 
minskning vara minst 2 % och inte högre 
än 5 % och vid upprepade överträdelser
minst 10 %.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera effektiviteten i detta politiska instrument och att 
motverka försumlighet hos stödmottagarna.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 20 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

3. Vid avsiktliga överträdelser ska 
procentsatsen för minskning i princip inte 
vara lägre än 25 %, och får gå ända till 
fullständig uteslutning från en eller flera 
stödordningar under ett eller flera 
kalenderår.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att uppmuntra stödmottagare att vidta alla åtgärder för att 
motverka avsiktliga överträdelser av tvärvillkoren.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, med vars hjälp 
man kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar. Den ska 
innehålla alla instrument som rör 
övervakning och utvärdering av åtgärder 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och i synnerhet de direktstöd som 
föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, de 
marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx, de åtgärder 
för landsbygdsutveckling som föreskrivs i 
förordning (EU) nr RD/xxx och 
tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning.

1. En gemensam ram för övervakning och 
utvärdering ska upprättas, med vars hjälp 
man kan mäta hur den gemensamma 
jordbrukspolitiken fungerar. Den ska 
innehålla alla instrument som rör 
övervakning och utvärdering av åtgärder 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och i synnerhet de direktstöd som 
föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, de 
marknadsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EU) nr CMO/xxx, de åtgärder 
för landsbygdsutveckling som föreskrivs i 
förordning (EU) nr RD/xxx och 
tillämpningen av de tvärvillkor som 
föreskrivs i denna förordning.
Kommissionen ska därvid ta vara på 
synergier och så långt det är möjligt utgå 
från befintliga uppgifter och 
uppgiftskällor.
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Motivering

Övervakningen och utvärderingen får inte leda till att medlemsstaternas och stödmottagarnas 
administrativa börda ökar ytterligare. Kommissionen bör därför utgå från befintliga 
uppgiftskällor och eftersträva synergieffekter.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, definiera den 
uppsättning indikatorer som är specifika 
för de mål som avses i första stycket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, definiera den 
uppsättning indikatorer och målnivåer som 
är specifika för de mål som avses i första 
stycket samt kräva att medlemsstaterna 
fastställer riktvärden och målnivåer för 
dessa indikatorer. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Motivering

Kommissionen bör fastställa målnivåer för indikatorerna för att bedöma hur målen uppnås.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven 
och synergieffekterna av potentiella 
uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 112.3.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler om de 
uppgifter som ska överlämnas av 
medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven 
och synergieffekterna av potentiella 
uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter
får emellertid inte leda till att 
medlemsstaternas och stödmottagarnas 
administrativa börda ökar ytterligare.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
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artikel 112.3.
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