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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 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) När det gäller komplettering och 
ändring av vissa icke grundläggande 
aspekter av denna förordning bör 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet kan genomföra lämpliga samråd, 
även på expertnivå. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerande 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på rätt 
sätt till Europaparlamentet och rådet.

(4) När det gäller komplettering och 
ändring av vissa icke grundläggande 
aspekter av denna förordning bör 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet kan genomföra lämpliga samråd, 
även på expertnivå. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerande 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på rätt 
sätt till Europaparlamentet och rådet.
Revisionsrätten får yttra sig om dessa 
delegerade akter på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 287.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

På det här sättet kan parlamentet och rådet bilda sin egen uppfattning på grundval av 
revisionsrättens tekniska sakkunskap.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) transaktionskostnad: kostnad som är 
knuten till ett åtagande, men som inte 

(l) transaktionskostnad: kostnad som är 
knuten till ett åtagande och indirekt 
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direkt kan hänföras till dess 
genomförande.

uppkommer i samband med dess 
genomförande;

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) naturkatastrof: en naturlig händelse av 
biotiskt eller abiotiskt slag som leder till 
stora störningar på jordbrukets 
produktionssystem och på 
skogsstrukturerna och som orsakar stora 
ekonomiska skador för jord- och
skogsbruket.

(r) naturkatastrof: en naturlig händelse av 
biotiskt eller abiotiskt slag som leder till 
stora störningar på jordbrukets 
produktionssystem och på 
skogsstrukturerna och som orsakar stora 
ekonomiska skador för jord- eller
skogsbruket.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(s) ekokatastrof: en oförutsedd händelse av 
biotiskt eller abiotiskt slag som orsakats av 
människan och som leder till stora 
störningar på jordbrukets 
produktionssystem och på 
skogsstrukturerna och som orsakar stora 
ekonomiska skador för jord- och
skogsbruket.

(s) ekokatastrof: en oförutsedd händelse av 
biotiskt eller abiotiskt slag som orsakats av 
människan och som leder till stora 
störningar på jordbrukets 
produktionssystem och på 
skogsstrukturerna och som orsakar stora 
ekonomiska skador för jord- eller
skogsbruket.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Jordbrukets konkurrenskraft. (1) Jord- och skogsbrukets
konkurrenskraft.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Återställa och bevara biologisk 
mångfald, bland annat inom Natura 
2000-områden och jordbruk med höga 
naturvärden, och de europeiska 
landskapens karaktär.

(a) Återställa och bevara biologisk 
mångfald, bland annat inom Natura 
2000-områden samt jordbrukssystem med 
höga naturvärden, och de europeiska 
landskapens karaktär.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För vart och ett av de mål och de 
EU-prioriteringar som nämns i denna 
artikel ska kommissionen fastställa exakta 
syften och mål samt kontrollera hur de 
uppfylls.

Motivering

Denna ändring speglar parlamentets krav på att i större utsträckning fokusera politiken på 
resultaten av EU:s åtgärder och att mäta vad som uppnåtts.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska i sina 
nationella program klart och tydligt 
definiera sina behov när det gäller 
EU:s prioriteringar och indikatorer som 
möjliggör för kommissionen att 
kontrollera i vilken utsträckning 
resultaten nåtts.
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Motivering

Denna ändring speglar parlamentets krav på att i större utsträckning fokusera politiken på 
resultaten av EU:s åtgärder och att mäta vad som uppnåtts.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som en allmän regel ska kommissionen 
och medlemsstaterna se till att EU:s stöd 
riktas till de landsbygdsområden som är i 
största behov av det.

Motivering

Denna ändring speglar parlamentets krav på att i större utsträckning fokusera på resultatet 
av EU:s åtgärder.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led n – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) alla de myndigheter som medlemsstaten 
har utsett i enlighet med artikel 72.2 och,
för kännedom, en sammanfattande 
beskrivning av förvaltnings- och 
kontrollstrukturen,

i) alla de myndigheter som medlemsstaten 
har utsett i enlighet med artikel 72.2 och en 
beskrivning av förvaltnings- och 
kontrollstrukturen, samt en möjlighet att 
verifiera och kontrollera åtgärder och 
delåtgärder på 
landsbygdsutvecklingsområdet; ett villkor 
för godkännande av de regionala 
utvecklingsprogrammen ska vara att 
kommissionen anser att förvaltnings- och 
kontrollstrukturen är ändamålsenlig och 
effektiv,
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna införa effektiva verktyg 
– inklusive klara och entydiga 
urvalskriterier – för att minska risken för 
oriktig dubbelfinansiering via andra 
EU-fonder eller nationella fonder.

Motivering

Förslaget till förordning sörjer för finansiering av många (nya) åtgärder genom andra källor 
än EJFLU, antingen andra EU-fonder eller nationella fonder. Det stora utbudet av 
finansieringskällor innebär att det finns en stor risk för oriktig dubbelfinansiering som måste 
mildras.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
120 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare.

7. Kommissionen ska ytterligare klargöra 
målen för denna åtgärd och fastställa 
klara kriterier och effektiva kontroller för 
att undvika missbruk.

Motivering

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover annual 
payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer 
their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
measure unless the necessary clarification is provided as to the objectives and targets, and 
unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) utredningar och investeringar i samband 
med underhåll, restaurering och 
uppgradering av samhällens och 
landsbygdslandskaps kultur- och naturarv, 
inbegripet socioekonomiska aspekter,

(f) utredningar och investeringar i samband 
med underhåll, restaurering och 
uppgradering av kultur- och naturarvet, av 
naturområden med högt miljövärde, av 
samhällen och landsbygdslandskap
inbegripet socioekonomiska aspekter samt 
aktioner för medvetandegörande av 
miljöaspekter,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger i närheten av 
landsbygdssamhällen och som syftar till att 
förbättra livskvaliteten eller att förbättra 
platsens miljöprestanda.

(g) investeringar som är inriktade på 
flyttning av verksamheter och 
ombyggnader av hus eller andra 
inrättningar som ligger inne i och i 
närheten av landsbygdssamhällen och som 
syftar till att förbättra livskvaliteten eller 
att förbättra platsens miljöprestanda.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av 
definitionen av små och medelstora företag 
eller likvärdiga i medlemsstaternas 
lagstiftning.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet ska beviljas jordbrukare och 
privata skogsägare samt sammanslutningar 
av skogsägare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare.

2. Stödet ska beviljas jordbrukare, privata 
skogsägare och sammanslutningar av 
skogsägare samt offentligt ägda och 
administrerade skogar vars finansiering 
inte garanteras av den nationella 
budgeten. I vederbörligen motiverade fall 
kan stöd även beviljas andra 
markförvaltare.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder ska vidtas för att klart och tydligt 
fastställa målen för pelare I och pelare II 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och för att garantera 
att beslutet att finansiera en åtgärd via en 
pelare ska grunda sig på vad åtgärden gör 
för att målen i pelaren ska nås.

Motivering

Medan direktstöd under pelare I troligtvis kommer att öka jordbrukarnas inkomster 
innehåller förordningen om landsbygdsutveckling (pelare II) också ett 
inkomststabiliseringsverktyg som betalar ut ersättning till jordbrukare som drabbas av en 
kraftig inkomstminskning. Det är viktigt att klart och tydligt fastställa målen för pelare I och 
pelare II och garantera att beslutet att finansiera en åtgärd via en pelare ska grunda sig på 
vad åtgärden gör för att målen i pelaren ska nås.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och avsätta 
minst 25 % av EJFLU:s totala bidrag till 
varje landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom 
markanvändning, genom åtgärder för 
miljö- och klimatvänligt jordbruk och 
ekologiskt jordbruk och stöd till områden 
med naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

Motivering

För att resurserna ska fördelas så som nämns i skäl 28 är det nödvändigt att inkludera texten 
från skälet i de tvingande bestämmelserna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Då stödet beviljas utifrån 
standardtariffer eller extrakostnader och 
inkomstbortfall ska medlemsstaterna 
säkerställa att de relevanta beräkningarna 
är tillräckliga och riktiga och fastställda i 
förväg på grundval av en rättvis, rimlig och 
verifierbar beräkning. I detta syfte ska ett 
organ, som är oberoende av de 
myndigheter som ansvarar för 
beräkningarna och som besitter lämplig 
sakkunskap, tillhandahålla ett certifikat 
som bekräftar att beräkningarna är 
tillräckliga och riktiga. Detta certifikat ska 
ingå i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

2. Då stödet beviljas utifrån 
standardtariffer eller extrakostnader och 
inkomstbortfall ska medlemsstaterna 
säkerställa att de relevanta beräkningarna 
är tillräckliga och riktiga och fastställda i 
förväg på grundval av en rättvis, rimlig och 
verifierbar beräkning. I detta syfte ska ett 
organ, som är oberoende av de 
myndigheter som ansvarar för 
beräkningarna och som besitter lämplig 
sakkunskap, tillhandahålla ett certifikat 
som bekräftar att beräkningarna är 
tillräckliga och riktiga. Detta certifikat ska 
ingå i landsbygdsutvecklingsprogrammet.
Kommissionen ska innan den godkänner 
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program se till att alla relevanta delar 
ingår i beräkningarna och att de 
viktigaste antagandena och parametrarna 
är riktiga.

Motivering

Denna ändring speglar de problem som revisionsrätten konstaterade fanns avseende hur 
stödbeloppen fastställdes (se punkt 97 i den särskilda rapporten 7/2011).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 75 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att påvisa hur 
landsbygdsutvecklingspolitiken utvecklas 
och vad den uppnår samt utvärdera 
påverkan, effektivitet, måluppfyllelse och 
betydelse när det gäller interventionerna 
inom landsbygdsutvecklingspolitiken,

(a) att kritiskt och objektivt utvärdera hur 
landsbygdsutvecklingspolitiken utvecklas 
och vad den uppnår samt utvärdera 
påverkan, effektivitet, måluppfyllelse och 
betydelse när det gäller interventionerna 
inom landsbygdsutvecklingspolitiken,

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen är alltför normativ.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Europeiska revisionsrätten får yttra 
sig om de delegerade akter som det 
hänvisas till i artiklarna 2.2, 6.2, 12.2, 
15.5, 16.9, 17.4, 19.6, 20.8, 21.4, 22.3, 
23.3, 29.10, 34.4, 35.5, 36.10, 37.4, 43.2, 
45.3, 46.6, 47.6, 51.4 och 95 på begäran 
av Europaparlamentet eller rådet.
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Motivering

På det här sättet kan parlamentet och rådet bilda sin egen uppfattning på grundval av 
revisionsrättens tekniska sakkunskap.
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