
AD\914917SV.doc PE494.613v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2011/0280(COD)

17.10.2012

YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för 
direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitiken
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Föredragande: Catherine Grèze



PE494.613v02-00 2/10 AD\914917SV.doc

SV

PA_Legam



AD\914917SV.doc 3/10 PE494.613v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Tillsammans med förslaget till flerårig finansieringsram för 2014–2020 har kommissionen 
lagt fram ett antal förordningar om den rättsliga ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken under perioden 2014–2020. Inom denna ram har man tagit fram tre 
huvudmål: hållbar livsmedelsproduktion, hållbar förvaltning av naturresurser och 
klimatåtgärder samt balanserad territoriell utveckling. Som kommissionen själv angav 
kommer båda pelarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken att vara viktiga för att 
bemöta dessa utmaningar, som även kommer att vara mycket viktiga för Europas regioner och 
territorier. Genom de nya reglerna om direktbetalningar säkerställs även en rättvis och hållbar 
fördelning av resurser. 

Föredraganden stöder helhjärtat idéerna om en ambitiös miljöanpassning av 
direktbetalningarna till jordbrukare. Detta är ett sätt att bemöta de nuvarande miljö- och 
samhällsutmaningarna. Föredraganden anser dock att de föreliggande förslagen inte är 
tillräckliga för att leda till en övergång till de avancerade, hållbara jordbrukssystem som är 
avgörande för en hållbar territoriell utveckling i landsbygdsområden. Föredraganden föreslår 
därför åtgärder som innebär ökad hänsyn till Europas landsbygdsområden.

När det rör regional utveckling vill föredraganden se att en större andel av de årliga nationella 
taken avsätts för ytterligare stöd till landsbygdsutveckling. Enligt samma logik motsätter sig 
föredraganden alla minskningar av de belopp som har avsatts för landsbygdsutveckling.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

fastställa krav rörande anmälan av 
överföring av stödrättigheter till de 
nationella myndigheterna och tidsfristerna 
för sådan anmälan, fastställa det årliga 
taket för stöd till införandet av 
avancerade, hållbara jordbrukssystem 
som begräsar klimatförändringen och 
skyddar miljön, fastställa det årliga taket 
för ett stöd som kompenserar för områden 
med naturliga begränsningar, fastställa ett 
årligt tak för stöd som ges till unga 
jordbrukare, fastställa de årliga taken för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om 
förfarandet för fastställande och 
godkännande av beslut inom ramen för 
frivilligt kopplat stöd, anta regler om det 
förfarande för godkännande och anmälan 
till producenterna som är kopplat till
tillståndsgivningen för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull, fastställa bestämmelser om 
beräkningen av minskningen av beloppet 
för grödspecifikt stöd för bomull, anta 
regler som rör allmänna anmälningskrav. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av regler och allmänna 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

företag som förvaltar sportanläggningar. 
För att rikta stödet bättre bör 
medlemsstaterna avstå från att bevilja 
direktstöd till sådana fysiska eller juridiska 
personer. Mindre deltidsjordbruk bidrar 
direkt till landsbygdsområdenas livskraft 
och bör därför ges garantier för att de 
kommer att beviljas direktstöd.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Införandet av betalningar för 
avancerade hållbara jordbrukssystem, en 
sund miljöförvaltning och åtgärder som 
begränsar klimatförändringen på regional 
nivå, i enlighet med denna förordning, 
kan åtföljas av upprättandet av 
territoriella avtal som undertecknas av 
regionala myndigheter och jordbrukare. 
Territoriella avtal kan leda till 
omfattande, specifika, incitamentbaserade 
åtgärder som vidtas gemensamt på 
stödberättigande jordbruksmark och 
syftar till att skydda vattenresurserna, 
utveckla den biologiska mångfalden och 
förbättra jordmånen, med hänsyn till 
lokala särdrag och på grundval av delade 
och mätbara mål.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) I nödsituationer eller vid 
naturkatastrofer som drabbar 
jordbruksproduktionen och jordbrukarna 
får kommissionen anta åtgärder som 
anses vara nödvändiga och motiverade för 
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att lösa specifika problem, genom
undantag från bestämmelserna i denna 
förordning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 ska inte tillämpas på de regioner 
i unionen som avses i artikel 349 i 
fördraget, nedan kallade de yttersta 
randområdena och på de direktstöd som 
beviljas på de mindre Egeiska öarna i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 1405/2006.

Artiklarna 10 och 11 ska inte tillämpas på 
de regioner i unionen som avses i 
artikel 349 i fördraget, nedan kallade de 
yttersta randområdena och på de direktstöd 
som beviljas på de mindre Egeiska öarna i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 1405/2006.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktiv jordbrukare Uteslutning från direktstöd

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får före den 
1 augusti 2013 besluta att tillämpa 
ordningen för grundstöd på regional nivå. I 
sådant fall ska de utse regionerna på 
grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, t.ex. särdrag vad 
gäller jordbruk och ekonomi samt regional 
jordbrukspotential och institutionell eller 
administrativ struktur.

1. Medlemsstaterna får före den 
1 augusti 2013 besluta att tillämpa 
ordningen för grundstöd på regional nivå. I 
sådant fall ska de utse regionerna på 
grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, t.ex. särdrag vad 
gäller jordbruk, ekonomi och miljö samt 
regional jordbrukspotential och 
institutionell eller administrativ struktur. 
För att undvika betydande skillnader i 
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den regionala tilldelningen av medel bör 
man göra en förhandsutvärdering av de 
miljömässiga och socioekonomiska 
konsekvenserna av varje betalningssystem 
och bakomliggande definition.

Motivering

Det finns en betydande risk att den lokala och regionala utvecklingen hindras eller begränsas 
om man fortsätter att använda tidigare betalningar som leder till en orättvis och ohållbar 
fördelning av resurserna som grund för framtida betalningar.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Möjligheten att införa stöd för 
avancerade, hållbara jordbrukssystem, en 
sund miljöförvaltning och åtgärder som 
begränsar klimatförändringen på regional 
nivå, i enlighet med artiklarna 20 och 29, 
kan åtföljas av upprättandet av 
territoriella avtal som undertecknas av 
regionala myndigheter och jordbrukare 
inom ramen för det tak på 30 % som 
anges i artikel 33. Territoriella avtal kan 
leda till omfattande, specifika, 
incitamentbaserade åtgärder som vidtas 
gemensamt på stödberättigande 
jordbruksmark och syftar till att skydda 
vattenresurserna, utveckla den biologiska 
mångfalden och förbättra jordmånen, 
med hänsyn till lokala särdrag och på 
grundval av delade och mätbara mål.
(Införs som ny artikel före artikel 29.)

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukare som önskar delta i ordningen 
för småbrukare ska lämna in en ansökan 
senast den 15 oktober 2014.

Jordbrukare som önskar delta i ordningen 
för småbrukare ska lämna in en ansökan 
vid en tidpunkt som ska fastställas av 
medlemsstaterna, men senast

1. den 15 oktober 2014 med verkan från 
2014,
eller
2. den 15 oktober 2015 med verkan från 
2015.

Den tidpunkt som medlemsstaterna 
fastställer kan emellertid inte infalla före 
sista dagen för inlämnande av en ansökan 
om anslutning till ordningen för 
grundstöd.

Motivering

Det första året ett nytt system tillämpas kan problem uppstå såväl för jordbrukarna som för 
myndigheterna, i synnerhet i medlemsstater som inte tidigare har tillämpat systemet med 
ersättningar. Jordbrukare skulle bli tvungna att välja mellan två olika, okända system. För att 
säkerställa att mekanismen uppnår sitt syfte bör det således vara möjligt att åtminstone en 
gång till upptas i ordningen för småbrukare inom budgetramsperioden.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de åtgärder som i 
en nödsituation är både nödvändiga och 
berättigade för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelser i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 56.2

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de åtgärder som i 
en nödsituation eller vid en naturkatastrof 
som drabbar jordbruksproduktionen och 
jordbrukarna är både nödvändiga och 
berättigade för att lösa specifika problem. 
Sådana åtgärder får avvika från 
bestämmelser i denna förordning, men 
endast i den utsträckning och under den 
period som det är absolut nödvändigt. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
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artikel 56.2
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