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14.10.2020 A8-0199/208

Ändringsförslag 208
Pina Picierno
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
åtgärder mot klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 
sprida resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut i 
verkligheten. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion.

(1) I meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln Framtiden för 
livsmedel och jordbruk av den 29 
november 2017 fastställs att man inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
fortsätta ansträngningarna för att möta 
kommande utmaningar och utnyttja de 
möjligheter som ges, genom att främja 
sysselsättning, tillväxt och investeringar, 
förbättra arbetsnormer, åtgärder mot 
klimatförändringar och 
anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna samt åtgärder för att 
överföra resultaten av forskning och 
innovation från laboratorierna ut till 
verkligheten. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn 
medborgarnas önskemål om hållbar 
jordbruksproduktion och 
landsbygdsutveckling.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Ändringsförslag 209
Pina Picierno
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) I kommissionens meddelande 
”Från jord till bord-strategin för ett 
rättvisare, hälsosammare och 
miljövänligare livsmedelssystem” av den 
20 maj 2020 framhålls vikten av att se till 
att huvudprinciperna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter respekteras. 
För att bygga rättvisa, starka och hållbara 
livsmedelssystem måste hänsyn tas till 
arbetstagarnas sociala skydd, 
arbetsvillkor och bostadsförhållanden 
samt deras hälsa och säkerhet. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör vara 
ett av verktygen för att uppnå målen i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Ändringsförslag 210
Pina Picierno
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Bestämmelserna om villkor är en 
viktig del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, i synnerhet när det 
gäller miljö- och klimataspekterna men 
även när det gäller folkhälsa och 
djurrelaterade frågor. Detta innebär att 
kontroller bör göras och att sanktioner 
tillämpas, vid behov, för att säkerställa 
ändamålsenligheten i systemet med villkor. 
För att garantera samma spelregler för 
stödmottagare i olika medlemsstater bör 
vissa allmänna bestämmelser införas på 
unionsnivå om kontroll och sanktioner 
avseende villkor.

(55) Bestämmelserna om villkor är en 
viktig del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken som säkerställer att 
utbetalningarna främjar en hög grad av 
hållbarhet och lika villkor för jordbrukare 
inom och mellan medlemsstaterna, i 
synnerhet när det gäller de sociala 
aspekterna och miljö- och 
klimataspekterna men även när det gäller 
folkhälsa och djurskydd. Detta innebär att 
kontroller bör göras och att sanktioner 
tillämpas, vid behov, för att säkerställa 
ändamålsenligheten i systemet med villkor. 
För att garantera sådana lika spelregler för 
stödmottagare i olika medlemsstater bör 
vissa allmänna bestämmelser införas på 
unionsnivå om villkor samt kontroll och 
sanktioner vid bristande efterlevnad.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Ändringsförslag 211
Pina Picierno
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Förslag till förordning
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

84 Kontrollsystem för villkor 84 Kontrollsystem för villkor

1. 1.

Medlemsstaterna ska införa ett 
kontrollsystem som säkerställer att 
mottagarna av det stöd som avses i 
artikel 11 i förordning (EU) nr.../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] och 
i kapitel IV i förordning (EU) nr 228/2013 
respektive kapitel IV i förordning (EU) 
nr 229/2013, fullgör de skyldigheter som 
anges i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Medlemsstaterna ska ha ett kontrollsystem 
för att säkerställa att följande mottagare 
uppfyller skyldigheterna i avdelning III 
kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) 
nr…/… [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

a) stödmottagare som får direkt stöd 
enligt avdelning III kapitel II i förordning 
(EU) …/… [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken],
b) stödmottagare som får sådana 
årliga bidrag som föreskrivs i artiklarna 
65, 66 och 67 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken],
c) stödmottagare som får stöd i 
enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 
nr 228/2013 respektive kapitel IV i 
förordning (EU) nr 229/2013.
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Medlemsstaterna får använda sina 
befintliga kontrollsystem och 
administration för att säkerställa att 
reglerna om villkor följs.

Medlemsstaterna får använda sina 
befintliga kontrollsystem och 
administration för att säkerställa att 
reglerna om villkor följs.

Dessa system ska vara förenliga med det 
kontrollsystem som avses i första stycket i 
denna punkt.

Dessa system ska vara förenliga med det 
kontrollsystem som avses i första stycket i 
denna punkt.

För att säkerställa efterlevnad av gällande 
arbets- och anställningsvillkor som följer 
av relevanta kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå, unionsnivå och internationell nivå 
ska medlemsstaterna säkerställa att det 
finns ett samarbete mellan behöriga 
nationella myndigheter som ansvarar för 
arbetsinspektioner och det kontrollsystem 
som avses i första stycket. I 
gränsöverskridande fall ska man även 
säkerställa samordning och samarbete 
med Europeiska arbetsmyndigheten, vars 
verksamhet regleras av 
Europaparlamentet och rådets förordning 
(EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019.

Medlemsstaterna ska årligen göra en 
översyn av det kontrollsystem som avses i 
första stycket mot bakgrund av de resultat 
som uppnåtts.

Medlemsstaterna ska årligen göra en 
översyn av det kontrollsystem som avses i 
första stycket mot bakgrund av de resultat 
som uppnåtts.

2. I detta kapitel gäller följande 
definitioner:

2. I detta kapitel gäller följande 
definitioner:

a) krav: vart och ett av de föreskrivna 
verksamhetskrav enligt unionsrätten som 
avses i artikel 11 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] i en 
akt som i sak skiljer sig från alla andra krav 
i samma akt.

a) krav: vart och ett av de föreskrivna 
verksamhetskrav enligt unionsrätten som 
avses i artikel 11 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] i en 
akt som i sak skiljer sig från alla andra krav 
i samma akt.

b) akt: varje enskilt direktiv och varje 
enskild förordning som avses i artikel 11 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

b) akt: varje enskilt direktiv och varje 
enskild förordning som avses i artikel 11 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

ba) upprepning av bristande 
efterlevnad: en bristande efterlevnad av 
samma krav eller norm som fastställts 
mer än en gång, förutsatt att 
stödmottagaren har underrättats om en 
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tidigare bristande efterlevnad och, i 
tillämpliga fall, har haft möjlighet att 
åtgärda den tidigare bristande 
efterlevnaden.

3. I sina kontrollsystem som avses i 
punkt 1

3. I syfte att uppfylla de kontrollkrav 
som fastställs i punkt 1

a) ska medlemsstaterna innefatta 
kontroller på plats för att verifiera att 
mottagarna fullgör skyldigheterna i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

a) ska medlemsstaterna innefatta 
kontroller på plats för att verifiera att 
mottagarna fullgör skyldigheterna i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

b) får medlemsstaterna besluta, 
beroende på kraven, normerna, akterna 
eller villkoren i fråga, att använda de 
kontroller som utförts enligt de 
kontrollsystem som gäller för respektive 
krav, norm, akt eller villkor, under 
förutsättning att ändamålsenligheten med 
dessa kontroller är minst lika med de 
kontroller på plats som avses i led a.

b) får medlemsstaterna besluta, 
beroende på kraven, normerna, akterna 
eller villkoren i fråga, att använda de 
kontroller som utförts enligt de 
kontrollsystem som gäller för respektive 
krav, norm, akt eller villkor, under 
förutsättning att ändamålsenligheten med 
dessa kontroller är minst lika med de 
kontroller på plats som avses i led a.

c) får medlemsstaterna i 
förekommande fall använda sig av 
fjärranalys eller 
arealövervakningssystemet för att utföra 
de kontroller på plats som avses i led a.

c) får medlemsstaterna i 
förekommande fall och där så är möjligt 
använda sig av fjärranalys eller systemet 
för arealövervakning och kontroll för att 
utföra de kontroller på plats som avses i led 
a. .
ca) ska medlemsstaterna inrätta ett 
system för tidig varning.

d) fastställer medlemsstaterna 
kontrollurvalet för de kontroller som 
avses i a som ska utföras varje år på 
grundval av en riskanalys och ska 
innefatta en del som valts slumpmässigt 
och ska föreskriva att kontrollurvalet ska 
omfatta minst 1 % av mottagarna av det 
stöd som föreskrivs i avdelning III kapitel 
1 avsnitt 2 i förordning (EU) nr.../... 
[Förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

da) För att kontrollera att mottagarna 
följer de tillämpliga arbetar- och 
anställningskraven i relevanta 
kollektivavtal och social- och 
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arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå, unionsnivå och internationell nivå 
ska i enlighet med [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] det kontrollurval som 
avses i led d omfatta minst 10 % av de 
mottagare som tar emot sådant stöd som 
avses i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr…/… [förordningen 
om strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken].
3a. Medlemsstaterna ska fastställa 
kontrollurvalet för de kontroller som 
avses i punkt 3 a i denna artikel och som 
ska utföras varje år på grundval av en 
riskanalys som de kan tillämpa 
viktningsfaktorer på och en slumpmässigt 
vald del, samt ska föreskriva att 
kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av 
mottagarna av det stöd som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].
3b. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om förenklade kontroller för jordbrukare 
som deltar i de stödordningar som avses i 
artikel 25 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken].
3c. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
genomförandet av kontroller enligt denna 
artikel, inbegripet regler som säkerställer 
att följande faktorer beaktas vid 
riskanalys:
a) jordbrukarnas deltagande i det 
system för rådgivningstjänster för 
jordbruket som föreskrivs i artikel 13 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken],
b) jordbrukarnas deltagande i ett 
certifieringssystem som avses i artikel 
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12.3a i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] så 
snart förordningen omfattar de berörda 
kraven och normerna.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3. [Ändr. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Ändringsförslag 212
Pina Picierno
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 1.

Medlemsstaterna ska inrätta ett system för 
tillämpning av administrativa sanktioner 
för stödmottagare som avses i artikel 11 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] som inte följer, när 
som helst under det berörda kalenderåret, 
reglerna om villkor enligt vad som anges i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i den 
förordningen (sanktionssystemet).

Medlemsstaterna ska inrätta ett system för 
tillämpning av administrativa sanktioner 
för stödmottagare som avses i artikel 11 i 
förordning (EU) nr.../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] som inte följer, när 
som helst under det berörda kalenderåret, 
reglerna om villkor enligt vad som anges i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i den 
förordningen (sanktionssystemet).

Enligt det systemet ska en administrativa 
sanktion som avses i första stycket 
tillämpas endast om den bristande 
efterlevnaden beror på en handling eller en 
försummelse som är direkt hänförlig till 
den berörda mottagaren, och om ett, eller 
båda, av följande villkor är uppfyllda:

Enligt det systemet ska den administrativa 
sanktion som avses i första stycket 
tillämpas endast om den bristande 
efterlevnaden beror på en handling eller en 
försummelse som är direkt hänförlig till 
den berörda mottagaren, och om ett, två 
eller samtliga av följande villkor är 
uppfyllda:

a) Den bristande efterlevnaden avser 
mottagarens jordbruksverksamhet.

a) Den bristande efterlevnaden avser 
mottagarens jordbruksverksamhet.

b) Mottagarens jordbruksföretags 
areal berörs.

b) Mottagarens jordbruksföretags 
areal berörs.

ba) Den bristande efterlevnaden 
påverkar arbets- och 
anställningsförhållandena för de arbetare 
som är anställda av mottagaren.

När det gäller skogsarealer ska dock den 
administrativa sanktion som avses i första 

När det gäller skogsarealer ska dock den 
administrativa sanktion som avses i första 
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stycket inte tillämpas om inget stöd begärs 
för den berörda arealen i enlighet med 
artiklarna 65 och 66 i förordning (EU) 
nr.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

stycket inte tillämpas om inget stöd begärs 
för den berörda arealen i enlighet med 
artiklarna 65 och 66 i förordning (EU) 
nr.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Ändringsförslag 213
Pina Picierno
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2 – led a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt gäller inte för de 
arbetsgivarskyldigheter som följer av 
artikel XX i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Ändringsförslag 
Pina Picierno
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Förslag till förordning
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

86 Beräkning av sanktionen 86 Beräkning av sanktionen

1. Den administrativa sanktion som 
föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 
2 i förordning (EU) …/…[förordningen 
om strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken] ska 
tillämpas genom en minskning eller 
uteslutning av totalbeloppen för de stöd 
som anges i det avsnittet i den 
förordningen som har beviljats eller skulle 
beviljats den berörde mottagaren avseende 
stödansökningar som denne har lämnat in 
eller kommer att lämna in under det 
kalenderår som iakttagelsen gjordes.

1. Den administrativa sanktionen ska 
tillämpas genom en minskning eller 
uteslutning av totalbeloppen för de stöd 
som anges i artikel 84.1 och som har 
beviljats eller skulle beviljats den berörde 
mottagaren avseende stödansökningar som 
denne har lämnat in eller kommer att lämna 
in under det kalenderår som iakttagelsen 
gjordes.

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
konstaterade bristande efterlevnadens 
allvar, omfattning, varaktighet, upprepning 
eller avsikt. Sanktionerna ska vara 
avskräckande och proportionella, och 
uppfylla de kriterier som anges i punkterna 
2 och 3 i denna artikel.

För beräkningen av dessa minskningar och 
uteslutningar ska hänsyn tas till den 
konstaterade bristande efterlevnadens 
allvar, omfattning, varaktighet, upprepning 
eller avsikt. Sanktionerna ska vara 
effektiva, avskräckande och proportionella, 
och uppfylla de kriterier som anges i 
punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2. Om den bristande efterlevnaden 
beror på försummelse ska procentsatsen för 
minskning som en allmän regel vara 3 % 
av totalsumman av det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel.

2. Om den bristande efterlevnaden 
beror på försummelse ska procentsatsen för 
minskning som en allmän regel vara 3 % 
av totalsumman av det stöd som avses i 
punkt 1 i denna artikel. Minskningen ska 
fastställas på basis av bedömningen av 
den bristande efterlevnadens 
allvarlighetsgrad, utifrån de kriterier som 
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beskrivs i punkt 1 i denna artikel.
Medlemsstaterna får inrätta ett system för 
tidig varning som gäller enskilda fall av 
bristande efterlevnad som händer för första 
gången och som mot bakgrund av sitt 
begränsade allvar, omfattning och 
varaktighet inte ska leda till en minskning 
eller uteslutning. Om det därefter vid en 
kontroll inom tre på varandra följande 
kalenderår fastställs att den bristande 
efterlevnaden inte har åtgärdats ska den 
minskning som avses i första stycket 
tillämpas retroaktivt.

Medlemsstaterna ska inrätta och använda 
systemet för tidig varning enligt artikel 
84.3, som gäller enskilda fall av bristande 
efterlevnad som händer för första gången 
och som mot bakgrund av sitt begränsade 
allvar, omfattning och varaktighet inte ska 
leda till en minskning eller uteslutning. 
Den relevanta myndigheten ska 
underrätta stödmottagaren om 
skyldigheten att vidta avhjälpande 
åtgärder och föreslå korrigerande 
åtgärder som måste vidtas för att avhjälpa 
den bristande efterlevnaden. Om det 
därefter vid en kontroll inom tre på 
varandra följande kalenderår fastställs att 
den bristande efterlevnaden inte har 
åtgärdats ska den minskning som avses i 
första stycket tillämpas retroaktivt.

Fall av bristande efterlevnad som utgör en 
direkt folk- eller djurhälsorisk ska 
emellertid alltid leda till en minskning eller 
uteslutning.

Fall av bristande efterlevnad som utgör en 
direkt folk- eller djurhälsorisk ska 
emellertid alltid leda till en minskning eller 
uteslutning.

Medlemsstaterna får föreskriva 
obligatorisk utbildning enligt det system 
för jordbruksrådgivning som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 3 i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] för stödmottagare som 
fått en tidig varning.

Medlemsstaterna får föreskriva 
obligatorisk utbildning enligt det system 
för jordbruksrådgivning som föreskrivs i 
avdelning III kapitel 1 avsnitt 3 i 
förordning (EU) .../... [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] för stödmottagare som 
fått en tidig varning.

2a. Undan att det påverkar punkt 2, 
och för fall av bristande efterlevnad av de 
tillämpliga arbetar- och 
anställningskraven i relevanta 
kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå, unionsnivå och internationell nivå 
ska i enlighet med [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] på grund av 
försummelse, arbetsgivare åtgärda och 
avhjälpa bristen så snart som möjligt i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis för att undvika en minskning av 
totalsumman av de betalningar som avses 
i punkt 1 i denna artikel med minst 20 %. 
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Denna sanktion kommer att gälla för de 
kommande kalenderåren till dess att 
bristen har åtgärdats och avhjälpts.

3. Vid upprepning ska procentsatsen 
för minskning vara högre än den som ska 
gälla för bristande efterlevnad på grund 
av försummelse och bestraffas för första 
gången.

3. Vid upprepad bristande 
efterlevnad ska procentsatsen för 
minskning som en allmän regel vara 10 % 
av det totala beloppet av det stöd som 
avses i punkt 1.

Vid fortsatta upprepningar, och om inga 
motiverade skäl anges, ska 
stödmottagaren anses ha agerat avsiktligt 
i den mening som avses i punkt 4.

4. Vid avsiktlig bristande efterlevnad 
ska procentsatsen vara högre än den som 
tillämpas vid upprepning enligt punkt 3 
och får sträcka sig ända till fullständig 
uteslutning från stöd under ett eller flera 
kalenderår.

4. Vid avsiktlig bristande efterlevnad 
ska procentsatsen för minskning vara 
minst 15 % av det totala beloppet av det 
stöd som avses i punkt 1 och får sträcka 
sig ända till fullständig uteslutning från 
stöd under ett eller flera kalenderår. För 
fall av avsiktlig underlåtelse till 
efterlevnad av de tillämpliga arbetar- och 
anställningskraven i relevanta 
kollektivavtal och social- och 
arbetsmarknadslagstiftning på nationell 
nivå, unionsnivå och internationell nivå 
ska i enlighet med [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] medlemsstaterna 
minska det totala stödbeloppet med minst 
50 %. Utifrån allvarlighetsgraden i den 
avsiktliga underlåtelsen kan 
procentsatsen vara högre och får sträcka 
sig ända till fullständig uteslutning från 
stöd under ett eller flera kalenderår till 
dess att bristen har åtgärdats och 
avhjälpts.

5. För att säkerställa lika spelregler i 
alla medlemsstaterna och att 
sanktionssystemet för systemet för villkor 
är ändamålsenligt och avskräckande, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade i enlighet med artikel 100 med 
avseende på att komplettera denna 
förordning med ytterligare regler om 
tillämpningen och beräkningen av sådana 
sanktioner.

5. För att säkerställa lika spelregler i 
alla medlemsstaterna och att 
sanktionssystemet för systemet för villkor 
är ändamålsenligt och avskräckande, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade i enlighet med artikel 100 med 
avseende på att komplettera denna 
förordning med ytterligare regler om 
tillämpningen och beräkningen av sådana 
sanktioner.

Or. en
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