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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom förslaget till förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) samlar man i en enda grundläggande rättsakt samtliga 
bestämmelser och krav som syftar till enhetligt genomförande av gemenskapens 
jordbrukspolitik, för att Europa 2020-strategin ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Till sin natur och sitt syfte är och bör förslaget till förordning vara så rationellt som möjligt 
och fastställa varje enskild företeelse inom GJP som är värd att regleras, liksom varje enhetlig 
åtgärd och/eller verksamhet som genomförs på hela unionens territorium i detta syfte.

Framför allt i ljuset av den regionala utvecklingen lämpar sig förslaget således inte särskilt väl 
för ändringar och/eller tillägg som på ett eller annat sätt kan komma att inverka negativt på 
dess syfte och resultat.

I detta sammanhang har utskottet valt att alltmer inrikta sig på de främsta GJP-mottagarna, 
alltså jordbrukarna och landsbygdssamfunden, liksom på en metod som fokuseras på de 
särskilda krav som härrör från lokala och territoriella särdrag.

Utskottet har framför allt försökt rationalisera och effektivisera GJP:s institutionella del samt 
minska eller avskaffa oskäliga kostnader för jordbrukarna. Även om det i förordningen 
fastställs att de utbetalande organen är ansvariga för sin ineffektivitet, och i vilken grad de ska 
vara det, innebär detta inte automatiskt minskade bördor för mottagarna. I samband med 
kraftig volatilitet på jordbruksmarknaderna och ekonomiska begränsningar kan en försenad 
betalning faktiskt medföra oskäliga kostnader för företagen, vilkas förhandlingskraft och 
kapital kan ha försvagats av orsaker som ligger utanför deras kontroll. 

Utskottet har vidare försökt inrikta kriterierna för tillämpning av jordbruksrådgivningen på de 
företag och företagare som mer än andra behöver rationell och kompetent rådgivning om 
förvaltningen av ett jordbruksföretag. Syftet med detta är att leda jordbrukssektorn mot en 
motiverad i stället för en påtvingad rationalisering, framför allt i de landsbygdsområden som 
fortfarande är befolkade och där jordbruket fortsättningsvis utgör en kultur, livskraft och 
rikedom som inte enbart mäts i pengar. 

Samtidigt har utskottet försökt gynna samfundens gemensamma förmåner i stället för enskilda 
personer som gjort sig skyldiga till försummelser eller oegentligheter och därmed ofta 
förorsakat kriser som omintetgjort insatserna inom det berörda området.

Slutligen har utskottet strävat efter att ändra inriktningen på målen för övervakningen, bland 
annat med hjälp av ekonomiska indikatorer som mer effektivt integrerar och uttrycker 
resultaten av GJP, i syfte att ge en så realistisk bild som möjligt av de konsekvenser som 
genomförandet av GJP får. I detta avseende har det verkat motiverat att övervaka olika 
variabler såsom marknadstillträde, prisbildning och prisstabilitet, utvidgning av en 
kontraktsekonomi inom jordbrukssektorn, spridning, produktion och utnyttjande av förnybar 
energi inom jordbrukssektorn och på landsbygden, balanserad territoriell utveckling 
åtminstone på regional nivå, social rörlighet, demografisk dynamik, avfolkning, inkomster 
(inte nödvändigtvis från jordbrukssektorn) samt fattigdom i landsbygdsområdena.
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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 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att göra stödmottagarna mer 
medvetna om förhållandet mellan å ena 
sidan jordbruksmetoder och förvaltning av 
jordbruk och normer avseende miljö, 
klimatförändring, god jordbrukshävd, 
livsmedelssäkerhet, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd och djurskydd å den andra, är 
det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar 
en omfattande jordbruksrådgivning som 
kan erbjuda råd till stödmottagarna. 
Jordbruksrådgivningen bör inte på något 
sätt påverka den skyldighet och det ansvar 
stödmottagarna har att följa dessa normer. 
Medlemsstaterna bör också säkerställa att 
det råder en klar åtskillnad mellan 
rådgivning och kontroll.

(10) För att göra stödmottagarna mer 
medvetna om förhållandet mellan särskilda 
jordbruksmetoder som är kompatibla och 
ges företräde i de berörda områdena å ena 
sidan och förvaltning av jordbruk och 
normer avseende miljö, klimatförändring, 
god jordbrukshävd, livsmedelssäkerhet, 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och 
djurskydd å den andra, är det nödvändigt 
att medlemsstaterna inrättar en omfattande 
jordbruksrådgivning som kan erbjuda råd 
till stödmottagarna. Jordbruksrådgivningen 
bör inte på något sätt påverka den 
skyldighet och det ansvar stödmottagarna 
har att följa dessa normer. 
Medlemsstaterna bör också säkerställa att 
det råder en klar åtskillnad mellan 
rådgivning och kontroll.

Or. it

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone 
täcka in de krav och normer som faller 
inom tvärvillkorens tillämpningsområde. 
Rådgivningen bör också omfatta de krav 
som ska följas med avseende på klimat-
och miljövänliga jordbruksmetoder för att 
få direktstöd och med avseende på att hålla 
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jordbruksarealen i ett visst skick, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar förknippade med begränsningar av 
och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
om djur- och växtsjukdomar och 
innovation samt hållbar utveckling av den 
ekonomiska verksamheten i småjordbruk.

jordbruksarealen i ett visst skick, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om 
regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa 
delar som är förknippade med 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
konsekvenserna av användningen av 
GMO-utsäde och GMO-derivat, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar och innovation samt hållbar 
utveckling av den ekonomiska 
verksamheten i småjordbruk.

Or. it

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör vara frivilligt för 
stödmottagarna att ta del av 
jordbruksrådgivningen. Alla 
stödmottagare, även de som inte får stöd i 
enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken, bör få ta del av 
rådgivningen. Medlemsstaterna får 
emellertid fastställa prioritetskriterier för 
denna. På grund av systemets karaktär, bör 
de uppgifter som erhålls i samband med 
rådgivningen behandlas konfidentiellt, 
utom vid allvarliga överträdelser av 
unionens lagstiftning eller nationell 
lagstiftning. För att rådgivningen ska vara 
effektiv bör rådgivarna ha lämpliga 
kvalifikationer och genomgå regelbunden 
utbildning.

(12) Det bör vara frivilligt för 
stödmottagarna att ta del av 
jordbruksrådgivningen. Alla 
stödmottagare, även de som inte får stöd i 
enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken, bör få ta del av 
rådgivningen. Medlemsstaterna får 
emellertid fastställa prioritetskriterier för 
denna, särskilt för de jordbrukare som i 
annat fall kan komma att uteslutas från 
den och som mer än andra behöver 
kompetent rådgivning, i synnerhet i 
områden där jordbruket delas upp i 
mikroenheter. På grund av systemets 
karaktär, bör de uppgifter som erhålls i 
samband med rådgivningen behandlas 
konfidentiellt, utom vid allvarliga 
överträdelser av unionens lagstiftning eller 
nationell lagstiftning. För att rådgivningen 
ska vara effektiv bör rådgivarna ha 
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lämpliga kvalifikationer och genomgå 
regelbunden utbildning.

Or. it

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kommissionen bör ställa de anslag 
som behövs för att täcka de utgifter som de 
godkända utbetalande organen betalar ut 
för EGFJ:s räkning till medlemsstaternas 
förfogande i form av ersättning på 
grundval av en redovisning av de utgifter 
som dessa organ har haft. I avvaktan på 
sådan månadsvis ersättning bör 
medlemsstaterna tillhandahålla de 
finansiella medel som krävs för att 
tillgodose de godkända utbetalande 
organens behov. Medlemsstaterna och 
stödmottagarna bör själva bära de 
personalkostnader och administrativa 
kostnader som genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär.

(13) Kommissionen bör ställa de anslag 
som behövs för att täcka de utgifter som de 
godkända utbetalande organen betalar ut 
för EGFJ:s räkning till medlemsstaternas 
förfogande i form av ersättning på 
grundval av en redovisning av de utgifter 
som dessa organ har haft. I avvaktan på 
sådan månadsvis ersättning bör 
medlemsstaterna tillhandahålla de 
finansiella medel som krävs för att 
tillgodose de godkända utbetalande 
organens behov. Medlemsstaterna bör 
själva bära de personalkostnader och 
administrativa kostnader som 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken innebär för att de 
utbetalande organen ska fungera 
effektivare.

Or. it

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är viktigt att unionsstödet betalas 
ut till stödmottagarna i tid, så att de kan 
göra effektivt bruk av det. Om 
medlemsstaterna inte iakttar de tidsfrister 

(25) Det är viktigt att unionsstödet betalas 
ut till stödmottagarna i tid, så att de kan 
göra effektivt bruk av det. Om 
medlemsstaterna inte iakttar de tidsfrister 
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som fastställs i unionslagstiftningen kan 
allvarliga problem uppstå för 
stödmottagarna, och det kan också 
äventyra årsplaneringen av 
unionsbudgeten. Därför bör utgifter som 
har betalats sedan tidsfristen löpt ut 
uteslutas från unionsfinansiering. För att 
iaktta proportionalitetsprincipen bör 
kommissionen dock kunna fastställa 
bestämmelser om undantag från denna 
generella regel. Denna princip som 
fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 
bör upprätthållas och gälla för både 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU). Om 
medlemsstaterna är sena med sina 
utbetalningar bör de själva betala ränta på 
kapitalbeloppet för att kompensera 
stödmottagarna. En sådan bestämmelse kan 
motivera medlemsstaterna att betala i tid. 
Den kan också ge stödmottagarna större 
utsikter om att få sin ersättning i tid eller 
åtminstone få kompensation om 
utbetalningen är sen.

som fastställs i unionslagstiftningen kan 
allvarliga problem uppstå för 
stödmottagarna, och det kan också 
äventyra årsplaneringen av 
unionsbudgeten. Därför bör utgifter som 
har betalats sedan tidsfristen löpt ut 
uteslutas från unionsfinansiering. För att 
iaktta proportionalitetsprincipen bör 
kommissionen dock kunna fastställa 
bestämmelser om undantag från denna 
generella regel. Denna princip som 
fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 
bör upprätthållas och gälla för både 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU). Om 
medlemsstaterna är sena med sina 
utbetalningar bör de själva betala ränta på 
kapitalbeloppet för att kompensera 
stödmottagarna; relaterade övergångslån 
bör framgå av stödmottagarnas 
balansräkning. En sådan bestämmelse kan 
motivera medlemsstaterna att betala i tid. 
Den kan också ge stödmottagarna större 
utsikter om att få sin ersättning i tid eller 
åtminstone få kompensation om 
utbetalningen är sen.

Or. it

Motivering

Att utbetalningarna görs i tid till stödmottagarna är ytterst viktigt, både för jordbruksföretag 
och för andra företag eller tjänsteleverantörer. För att skydda den lokala ekonomin bör 
skulder som förfaller till betalning således kunna redovisas i anslutning till företagets bokslut, 
eftersom detta medger en mer än rimlig grad av säkerhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa. utmätning av företaget eller delar av 
det till följd av att finansiering tilldelats 
felaktigt genom offentlig upphandling 
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som senare förklarats oförenlig med 
unionslagstiftningen.

Or. it

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbetalande organ ska vara särskilda 
myndigheter eller organ i medlemsstaterna 
med ansvar för att förvalta och kontrollera 
de utgifter som avses i artikel 4.1 och 
artikel 5.

1. Utbetalande organ ska vara särskilda 
myndigheter eller organ i medlemsstaterna 
eller regionerna, med ansvar för att inom 
gränserna för sin egen organisation
förvalta och kontrollera de utgifter som 
avses i artikel 4.1 och artikel 5.

Or. it

Ändringsförslag 8

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 
utomstående offentligt eller privat
revisionsorgan som får i uppdrag av 
medlemsstaten efter en offentlig, 
internationell upphandling att lämna ett 
utlåtande som utarbetats enligt 
internationellt accepterade 
revisionsnormer utgående från 
riskbaserade kontroller och med 
beaktande av medlemsstatens eller 
regionens tidigare prestationer, om 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 
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att principen om sund ekonomisk 
förvaltning efterlevs.

Or. it

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för rådgivning till stödmottagare angående 
markskötsel och jordbruksdrift (nedan 
kallat jordbruksrådgivningen), som ska 
handhas av ett eller flera utsedda organ. De 
utsedda organen får vara offentliga eller 
privata.

1. Medlemsstaterna eller regionerna ska 
inrätta ett system för rådgivning till 
stödmottagare angående markskötsel och 
jordbruksdrift (nedan kallat 
jordbruksrådgivningen), som ska handhas 
av ett eller flera utsedda organ. De utsedda 
organen får vara offentliga eller privata,
och ska företrädesvis referera till 
akademiska institutioner eller 
forskningscentrum.

Or. it

Motivering

I linje med regionaliseringen av GJP verkar det inte motiverat att utse ett enda nationellt 
organ, framför allt då ett nationellt territorium har mycket framträdande geomorfologiska 
särdrag, jordmåns- och klimatförhållanden, odlingsmetoder och kulturella särdrag till följd 
av att området är så vidsträckt. Dessutom bör man försöka rationalisera verksamheten genom 
att ge den en direkt koppling till högskolor och forskningsinstitut, för att föra den akademiska 
personalen (däribland forskare med olika uppgifter) närmare problemen på gården.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 

c) de krav eller åtgärder som rör 
begränsningar av och anpassning till 
klimatförändringar, konsekvenserna av 
användningen av GMO-utsäde och 
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växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

GMO-derivat, biologisk mångfald, 
vattenskydd, anmälan om djur- och 
växtsjukdomar samt innovation i 
åtminstone den omfattning som anges i 
bilaga I till denna förordning,

Or. it

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får dock, i enlighet 
med objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen.

2. Medlemsstaterna ska dock, i enlighet 
med objektiva kriterier, fastställa vilka 
kategorier av stödmottagare som ska 
prioriteras för jordbruksrådgivningen. 
Medlemsstaterna ska dock säkerställa att 
de jordbrukare prioriteras som har mycket 
begränsad tillgång till någon annan 
rådgivningstjänst än 
jordbruksrådgivningen, särskilt för de 
jordbrukare som i annat fall kan komma 
att uteslutas från den och som mer än 
andra behöver kompetent rådgivning, i 
synnerhet i områden där jordbruket delas 
upp i mikroenheter.

Or. it

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 

1. Kommissionen ska, efter antagande av 
ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala 
ett belopp som förhandsfinansiering till 
medlemsstaten för det ifrågavarande 
programmet. Denna förhandsfinansiering 
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ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 2 % av 
EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet.

ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det 
berörda programmet. Den får delas upp i 
högst tre delbetalningar beroende på 
tillgängliga budgetmedel. Den första 
delbetalningen ska utgöra 3 % av 
EJFLU:s bidrag till det berörda 
programmet.

Or. it

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, objektiv 
och heltäckande information, både inom 
och utanför unionen, för att ge en samlad 
bild av denna politik.

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, objektiv 
och heltäckande information, både inom 
och utanför unionen, för att ge en samlad 
bild av denna politik. Informationen får 
även omfatta planering av specifika mål 
och inbegripa teman och problem som 
begränsas till specifika territoriella 
områden.

Or. it

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller arealstöden ska varje 
medlemsstat fastställa den minsta areal ett 
jordbruksskifte ska ha för att kunna 
omfattas av en ansökan. Den minsta 
arealstorleken får dock inte överstiga
0,3 ha.

När det gäller arealstöden ska varje 
medlemsstat fastställa den minsta areal ett 
jordbruksskifte ska ha för att kunna 
omfattas av en ansökan. Den minsta 
arealstorleken får dock inte understiga 
0,3 ha.

Or. it
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 93 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerna om tvärvillkor ska utgöra de 
föreskrivna verksamhetskrav som fastställs 
i unionslagstiftningen och de normer för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs på 
nationell nivå som förtecknas i bilaga II, 
vilka avser följande områden:

1. Reglerna om tvärvillkor ska utgöra de 
föreskrivna verksamhetskrav som fastställs 
i unionslagstiftningen och de normer för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden som fastställs på 
nationell nivå på förslag av regionerna 
och i enlighet med de lokala territoriella 
särdragen. Reglerna fastställs på nationell
nivå, förtecknas i bilaga II och avser 
följande områden:

Or. it

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. 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 i förekommande fall på
regional nivå, mot bakgrund av 
utvärderingar som understöds av 
vetenskapliga rön, 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, definition och ändring 
av landskapet, även till följd av allvarliga 
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naturkatastrofer som översvämningar och 
bränder, samt växtföljd, jordbruksmetoder 
och företagsstrukturer. Medlemsstaterna 
får inte fastställa några minimikrav som 
inte föreskrivs i bilaga II.

Or. it

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99.

1. Medlemsstater får behålla 10 % av de 
belopp som frigörs i samband med 
tillämpning av de minskningar och 
uteslutningar som avses i artikel 99. I så 
fall ska resurserna enligt denna punkt 
kvarstå till de behöriga regionernas 
förfogande och kan anslås för 
infrastrukturåtgärder på landsbygden.

Or. it

Motivering

Resurser som härrör från enskilda stödmottagares oegentligheter och som kan äventyra de 
åtgärder som de regionala samfunden vidtar på olika nivåer, bör återinvesteras i enlighet 
med de särskilda krav som avser användningen av beloppen, till förmån för de berörda 
samfunden.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets 
produktivitet och prisstabilitet.

a) Hållbar livsmedelsproduktion, med 
fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets 
produktivitet, marknadstillträde, 
prisbildning och prisstabilitet samt 
utvidgning av en kontraktsekonomi inom 
jordbrukssektorn.

Or. it

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Hållbar förvaltning av naturresurser och 
klimatåtgärder, med fokus på utsläpp av 
växthusgaser, biologisk mångfald, mark 
och vatten. 

b) Hållbar förvaltning av naturresurser och 
klimatåtgärder, med fokus på utsläpp av 
växthusgaser, spridning, produktion och 
användning av förnybar energi inom 
jordbrukssektorn och 
landsbygdssamfunden, biologisk 
mångfald, mark och vatten.

Or. it

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Balanserad territoriell utveckling, med 
fokus på sysselsättning inom landsbygden 
samt tillväxt och fattigdom inom 
landsbygdsområden.

c) Balanserad territoriell utveckling 
åtminstone på regional nivå, med fokus på 
sysselsättning inom landsbygden samt 
tillväxt, social rörlighet, demografisk 
dynamik, avfolkning, inkomster och 
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fattigdom inom landsbygdsområden.

Or. it


