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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, 



PE494.613v01-00 4/22 PA\910348SV.doc

SV

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, en 
sund miljöförvaltning och åtgärder som 
begräsar klimatförändringen, 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.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 

(26) Ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens syften är att förbättra 
miljöprestandan genom en obligatorisk 
miljöanpassningskomponent i direktstödet, 
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som kommer att stödja jordbruksmetoder 
som är gynnsam för klimatet och miljön 
och är tillämplig i hela EU. I detta syfte 
bör medlemsstaterna använda en del av sitt 
nationella tak för direktstöd till att bevilja 
ett årligt stöd utöver grundstödet, för 
obligatoriska metoder som ska följas av 
jordbrukare som, i form av prioriterad 
åtgärd, strävar efter att uppnå både klimat-
och miljöpolitiska mål. Dessa metoder bör 
utgöras av enkla, allmänna, icke-
avtalsmässiga och årliga åtgärder som går 
längre än tvärvillkor och är kopplade till 
jordbruk, t.ex. att diversifiera grödor och 
bibehålla permanent gräsmark och 
områden med ekologisk inriktning. Denna 
typ av metoder bör också vara 
obligatoriska för jordbrukare vars 
jordbruksföretag är helt eller delvis belägna 
i Natura 2000-områden som omfattas av 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter och av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

som kommer att stödja införandet av 
avancerade, hållbara jordbrukssystem, en 
sund miljöförvaltning och åtgärder som 
begränsar klimatförändringen i hela EU. I 
detta syfte bör medlemsstaterna använda en 
del av sitt nationella tak för direktstöd till 
att bevilja ett årligt stöd utöver 
grundstödet, för obligatoriska metoder som 
ska följas av jordbrukare som, i form av 
prioriterad åtgärd, strävar efter att uppnå 
både klimat- och miljöpolitiska mål. Dessa 
metoder bör utgöras av enkla, allmänna, 
icke-avtalsmässiga och årliga åtgärder som 
går längre än tvärvillkor och är kopplade 
till jordbruk, t.ex. att bedriva växelbruk 
och bibehålla permanent gräsmark och 
ekologisk infrastruktur. Denna typ av 
metoder bör också vara obligatoriska för 
jordbrukare vars jordbruksföretag är helt 
eller delvis belägna i Natura 2000-områden 
som omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG 
av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar, i den mån 
metoderna är förenliga med dessa direktivs 
syften. Jordbrukare som uppfyller de 
villkor som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 bör dra 
nytta av miljöanpassningskomponenten 
utan att uppfylla några ytterligare 
skyldigheter, med tanke på de erkända 
miljöfördelarna med ekologiska 
jordbrukssystem. Vid underlåtelse att iaktta 
miljöanpassningskomponenten bör det 
utdömas påföljder i enlighet med artikel 65 
i förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen]

Or. en
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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.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att garantera att åtgärden avseende 
områden med ekologiskt fokus genomförs 
ändamålsenligt och konsekvent, med 
beaktande av medlemsstaternas särdrag, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att ytterligare 
definiera de olika typer av områden med 
ekologiskt fokus som nämns i åtgärden 
samt att lägga till och definiera andra 
typer av områden med ekologiskt fokus 
som kan beaktas för att uppnå den 

(29) 7 procent av den odlingsbara ytan per 
gård kommer att användas för att öka den 
funktionella, biologiska mångfalden och 
därmed förbättra de agroekologiska 
systemen och tillhandahållandet av 
kollektiva tjänster. En del element som 
ofta redan finns och fungerar som 
miljöåtgärder (t.ex. häckar, diken, 
våtmarker, andra delvis naturliga 
livsmiljöer och andra befintliga 
landskapskaraktärer) kommer att läggas 
till buffertzoner för att skapa 
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procentandel som avses i åtgärden. agroekologisk infrastruktur för hållbara 
jordbrukssystem. Detta innebär därför 
varken att mark läggs i träda eller att ny 
mark reserveras, utan är i stället ett sätt 
att öka den långsiktiga effektiviteten i 
hela systemet. För att garantera att 
åtgärden avseende områden med ekologisk 
infrastruktur genomförs ändamålsenligt 
och konsekvent, med beaktande av 
medlemsstaternas särdrag, bör befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen i 
syfte att ytterligare definiera de olika typer 
av områden med ekologisk infrastruktur
som nämns i åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Användningen av kopplat 
stöd bör vara föremål för en direkt 
konsekvensbedömning som ska 
genomföras av medlemsstaterna. Det bör 
vara tillåtet för medlemsstaterna att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
till detta stöd, eller 10 % i det fall deras 
nivå för kopplat stöd översteg 5 % under 
minst ett av åren i perioden 2010–2013. I 
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medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 
31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

vederbörligen motiverade fall där vissa 
känsliga behov kan påvisas i en region och 
efter kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer, 
hållbara jordbruksrutiner, 
miljöförvaltning och arbetstillfällen inom 
jordbruket i de berörda regionerna, i 
synnerhet de områden som möter 
naturliga hinder, såsom öregioner och 
bergsregioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 
31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Sådana 
val bör, inom ramen för vissa gränser, 
göras en gång och för hela den här 
förordningens tillämpningstid.
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landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

ii) Ett stöd till jordbrukare som bedriver ett 
avancerat, hållbart jordbruk som är 
gynnsamt för den biologiska mångfalden, 
för en god förvaltning av markens 
bördighet och av vattendragen, för 
klimatet och för miljön, och som är mycket 
mer långtgående än tvärvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) avancerade hållbara jordbrukssystem: 
jordbrukssystem som går längre än de 
befintliga grundläggande tvärvillkoren i 
förordning (EU) nr ... [den horisontella 
förordningen] och gör fortlöpande 
framsteg för att förbättra förvaltningen av 
naturliga näringsämnen, vattencykler och 
energiflöden för att minska miljöskador 
och avfall från icke-förnybara resurser, 
samt behålla en stor mångfald av grödor, 
jordbruksdjur och naturliga element i 
produktionssystemet.
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Or. en

Motivering

En övergång till avancerade hållbara jordbruksrutiner är avgörande för hållbar territoriell 
utveckling i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) växelbruk: grödeodling som omfattar 
minst fyra olika sorters grödor, varav en 
ska vara en baljväxt.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) ekologisk infrastruktur: 
landskapselement, agroskogsbruket, den 
biologiska mångfalden, vatten- och 
markförvaltningen, biotoper osv. som 
stabiliserar och stärker det 
agroekologiska jordbruket och 
miljöförvaltningssystemen.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktiv jordbrukare Uteslutning från direktstöd

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De som söker detta stöd varken brukar 
eller aktivt förvaltar marken på ett 
jordbruks- och miljömässigt sunt sätt i 
enlighet med artikel 4 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) man tillämpar ohållbara jordbruks-
och djurhållningssystem som systematiskt 
och allvarligt bryter mot tvärvillkoren i 
förordning (EG) nr ... [den horisontella 
förordningen] på grund av otillräcklig 
hantering av näringsämnen och 
efterföljande vattenförorening, för mycket 
djur på den tillgängliga marken, stort 
behov av extern energi, biocider, 
antibiotika och tillförsel av vatten och 
näringsämnen,
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Or. en

Motivering

En övergång till avancerade hållbara jordbruksrutiner är avgörande för en hållbar 
territoriell utveckling i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 14

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 20 % 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.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att avsätta ytterligare 20 procent av sin årliga nationella 
budget till landsbygdsutveckling, i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen såväl inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken som inom det bredare perspektivet med regional 
utveckling, till vilket EJFLU, som ingår i ramen för förordningen om gemensamma 
bestämmelser, bidrar.

Ändringsförslag 15

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 

utgår
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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.

Or. en

Motivering

EU:s stöd för landsbygdsutveckling bör inte minskas eftersom detta skulle kunna skada den 
territoriella sammanhållningen allvarligt, i synnerhet i regioner med en betydande andel 
landsbygdsområden eller landsbygdsområden som släpar efter.

Ändringsförslag 16

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 den regionala
tilldelningen av medel bör man göra en 
förhandsutvärdering av de miljömässiga 
och socioekonomiska konsekvenserna av 
varje betalningssystem och 
bakomliggande definition.

Or. en
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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 17

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska senast den 
1 augusti 2013 meddela kommissionen det 
beslut som avses i punkt 1 tillsammans 
med de åtgärder som vidtagits för 
tillämpningen av punkterna 2 och 3.

5. Medlemsstaterna ska senast den 
1 augusti 2013 meddela kommissionen det 
beslut som avses i punkt 1 tillsammans 
med de åtgärder som vidtagits för 
tillämpningen av punkterna 2 och 3. 
Meddelandet och all tillhörande 
dokumentation ska offentliggöras i sin 
helhet.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Avdelning III – kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för jordbruksmetoder med gynnsam 
inverkan på klimatet och miljön

Stöd till införandet av avancerade, 
hållbara jordbrukssystem och en sund 

miljöförvaltning samt åtgärder som 
begränsar klimatförändringen

Or. en
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Ändringsförslag 19

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.)

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 ska på sina stödberättigande 
hektar enligt artikel 25.5 använda följande 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 
på klimatet och miljön:

1. Under perioden 2014–2020 ska 
jordbrukare som är berättigade till stöd 
inom ramen för grundstödordningen i 
kapitel 1 genomföra en dynamisk 
övergång till hållbara jordbrukssystem 
som på ett integrerat sätt värnar om 
miljön, klimatet, den biologiska 
mångfalden, marken och vattendragen på 
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sina stödberättigande hektar enligt 
artikel 25.5, vilket innebär följande:

Or. en

Motivering

En övergång till avancerade hållbara jordbrukssystem är avgörande för hållbar territoriell 
utveckling i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ha tre olika grödor på sin åkermark när 
jordbrukarens åkermark omfattar mer än 
tre hektar och inte uteslutande används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), helt 
lämnats i träda eller helt odlats med gröda 
som står under vatten under en betydande 
del av året.

a) Ha fyra olika grödor i växelbruk på sin 
åkermark när jordbrukarens åkermark 
omfattar mer än tio hektar och inte 
uteslutande används för vallproduktion 
(sådd eller naturlig), helt lämnats i träda 
eller helt odlats med gröda som står under 
vatten under en betydande del av året.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ha områden med ekologiskt fokus på 
sin jordbruksareal.

c) Upprätta ekologisk infrastruktur på sin 
jordbruksareal.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för dem, och i 
förhållande till deras efterlevnad av 
artiklarna 30, 31 och 32.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 3 och 4 och tillämpningen av 
finansiell disciplin, linjära minskningar 
enligt artikel 7 och eventuella minskningar 
och påföljder som utdöms i enlighet med 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], ska medlemsstaterna bevilja 
stöd enligt detta kapitel till jordbrukare 
som iakttar de av de tre metoder som anges 
i punkt 1 som är relevanta för att förbättra 
deras jordbruks- och miljöförvaltning i 
enlighet med stycke 1, och i förhållande till 
deras efterlevnad av artiklarna 30, 31 och 
32.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Jordbrukare som på sitt jordbruk 
använder andra agroekologiska system 
som leder till minskad användning av 
bekämpningsmedel, bevarad och 
förbättrad bördighet i marken samt 
begränsning av klimatförändringens 
effekter, ska ha rätt till de stöd som 
beskrivs i detta kapitel.

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Diversifiering av grödor Växelbruk, diversifiering av grödor och 
täckgrödor

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av minst tre
olika grödor. Ingen av dessa tre grödor får 
uppta mindre än 5 % av åkermarken och 
huvudgrödan får inte uppta mer än 70 % av 
åkermarken.

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tio hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året, ska 
odlingen av åkermarken bestå av ett 
växelbruk med minst fyra olika grödor 
eller lämnas i träda i fyra år i följd. Ingen 
av dessa fyra grödor får uppta mindre än 
10 % av åkermarken och huvudgrödan får 
inte uppta mer än 50 % av åkermarken. På 
grund av sin positiva effekt på markens 
bördighet och produktivitet får tvååriga 
gräs- och klöverblandningar ingå i 
rotationen.

Or. en

Motivering

För att öka de miljömässiga och socioekonomiska fördelarna av en sund diversifiering av 
grödor (vilket ger större möjligheter att välja jordbruksmetoder och leder till en stabilisering 
av jordbrukarnas inkomster och minskad användning av bekämpningsmedel) får inga av 
grödorna täcka mindre än 10 procent av marken och huvudgrödan får inte omfatta mer än 
50 procent.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Områden med ekologiskt fokus Ekologisk infrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
gräsmark, utgörs av arealer med 
ekologiskt fokus, till exempel mark i träda, 
terrasser, bibehållande av
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

1. Jordbrukarna ska se till att minst 7 % av 
deras stödberättigande hektar enligt 
definitionen i artikel 25.2, undantaget 
arealer som utgörs av permanent 
betesmark, används för ekologisk 
infrastruktur, däribland landskapselement 
som häckar, stenmurar, mark i träda, 
bevarade terrasser och delvis naturliga 
livsmiljöer. Ingen omsådd, plöjning eller 
användning av gödsel eller 
bekämpningsmedel får ske. Skörd, slåtter 
och bete är tillåtet förutsatt att 
djurtätheten inte leder till en försämring 
av vallen. När nya blandade gräs-, betes-
och ängsmarker införs kan lämpliga 
baljväxter inkluderas i artblandningen på 
de gräs- och ängsmarker som ska 
användas för bete eller slåtter, och i
landskapselement, buffertzoner och 
beskogade arealer enligt artikel 25.2 b ii.

Or. en

Motivering

Förbättrade ekosystemtjänster och utvecklingen av ekologisk infrastruktur är avgörande för 
en hållbar landsbygdsutveckling. Beskogade arealer bör inte ingå här, utan endast delvis 
naturliga livsmiljöer eller markområden som inte har plöjts, besåtts, gödslats eller besprutats. 
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Befintliga landskapselement bör inkluderas i beräkningen av områden med ekologisk 
infrastruktur.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ekologiska infrastrukturområden 
inkluderar specifik lokal och regional 
odling eller landskapsförvaltning som 
stödjer övergången till hållbara 
jordbrukssystem och förbättrad 
miljöförvaltning i enlighet med artikel 29, 
30 och 31.

Or. en

Motivering

Främjandet av specifika lokala och regionala odlingar är avgörande för en hållbar 
territoriell landskapsutveckling.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologiskt fokus som 
avses i punkt 1 i denna artikel och för att 
lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologiskt fokus som kan 
beaktas för att uppfylla den procentandel 
som avses i samma punkt.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 i syfte att ytterligare definiera de typer 
av områden med ekologisk infrastruktur
som avses i punkt 1 i denna artikel och för 
att lägga till och definiera andra typer av 
områden med ekologisk infrastruktur som 
kan beaktas för att uppfylla den 
procentandel som avses i samma punkt.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis,
mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 
getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 
silkesmaskar, torkat foder, humle, 
sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 
och grönsaker samt skottskog med kort 
omloppstid.

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 
sektorer och produktion: durumvete, 
oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 
lin, hampa, ris, nötter, mjölk och 
mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, 
nöt- och kalvkött, olivolja, torkat foder, 
humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria, 
frukt och grönsaker samt skottskog med 
kort omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl.

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 
sektorer eller till regioner i en medlemsstat 
där särskilda typer av jordbruk eller 
särskilda jordbrukssektorer genomgår 
särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 
av ekonomiska och/eller sociala och/eller 
miljömässiga skäl. Det ska därför åtföljas 
av en särskild konsekvensbedömning som 
genomförs av respektive medlemsstat och 
vars resultat meddelas kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kopplat stöd får endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att upprätthålla de 
aktuella produktionsnivåerna i dessa 
regioner.

4. Kopplat stöd bör endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att behålla aktuella 
produktionsnivåer, hållbara 
jordbruksrutiner, miljöförvaltning och 
arbetstillfällen inom jordbruket i de 
berörda regionerna, i synnerhet de 
områden som möter naturliga hinder, 
såsom öregioner och bergsregioner, i 
enlighet med de villkor som anges i 
stycke 2.

Or. en

Motivering

Man måste ta hänsyn till de specifika utmaningarna i områden som möter naturliga hinder.


