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15.10.2020 A8-0200/1126

Ändringsförslag 1126
Peter Jahr
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15 Minskning av stöd 15 Minskning av stöd

1. Direktstödsbelopp som överstiger 
60 000 euro som ska beviljas en 
jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska minskas av 
medlemsstaterna enligt följande:

1. Direktstödsbelopp som ska beviljas 
en jordbrukare i enlighet med detta kapitel 
under ett visst kalenderår ska minskas av 
medlemsstaterna i de fall där detta belopp 
överstiger ett tröskelvärde på 100 000 
euro.

(a) Med minst 25 % för delen mellan 
60 000 euro och 75 000 euro.
(b) Med minst 50 % för delen mellan 
75 000 euro och 90 000 euro.
(c) Med minst 75 % för delen mellan 
90 000 euro och 100 000 euro.
(d) Med 100 % för delen som 
överstiger 100 000 euro.
2. Innan medlemsstaterna tillämpar punkt 1 
ska de, från det direktstöd som ska beviljas 
jordbrukaren enligt detta kapitel under ett 
visst kalenderår, dra av

Innan medlemsstaterna tillämpar punkt 1 
får de, från det direktstöd som ska beviljas 
jordbrukaren enligt detta kapitel under ett 
visst kalenderår, dra av

(a) de löner som har koppling till 
jordbruksverksamhet och som redovisats 
av jordbrukaren, inbegripet skatter och 
sociala avgifter relaterade till anställning, 
och

(a) 50 % av de löner som har koppling 
till jordbruksverksamhet och som 
redovisats av jordbrukaren, inbegripet 
skatter och sociala avgifter relaterade till 
anställning, och

(b) den motsvarande kostnad för 
avlönat och oavlönat arbete som har 
koppling till jordbruksverksamhet som 
har utförts av personer som arbetar på det 
berörda jordbruksföretaget och som inte 
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erhåller lön, eller som erhåller en lön som 
är lägre än det belopp som vanligtvis 
betalas ut för de utförda tjänsterna, men 
som ersätts genom det ekonomiska 
resultatet från jordbruksverksamheten.

(ba) det direktstöd som avses i 
artiklarna 27 och 28.

För att beräkna de belopp som avses i 
leden a och b ska medlemsstaterna 
använda de genomsnittliga standardlöner 
som har koppling till jordbruksverksamhet 
på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren.

För att beräkna de belopp som avses i led a 
ska medlemsstaterna använda de faktiska 
lönekostnader eller de genomsnittliga 
standardlöner som har koppling till 
jordbruksverksamhet och tillhörande 
verksamhet på nationell eller regional nivå 
multiplicerade med det antal 
årsarbetsenheter som deklarerats av den 
berörda jordbrukaren. Medlemsstaterna 
får använda indikatorer för 
standardlönekostnader för olika typer av 
jordbruksföretag eller referensvärden för 
skapande av sysselsättning per typ av 
jordbruksföretag.
2a. (a) Kommissionen ska samla in 
information om alla bidrag som mottagits 
från [den gemensamma 
jordbrukspolitikens första och andra 
pelare] och lägga ihop det totala belopp 
som en fysisk person erhåller antingen 
direkt i form av direktstöd eller indirekt 
som den faktiska betalningsmottagaren 
för juridiska personer som är mottagare 
av stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken (direktstöd och stöd för 
landsbygdsutveckling).
Kommissionen ska hålla koll i realtid och 
stoppa betalningar som överstiger ett 
belopp av
– 500 000 EUR inom den första pelaren 
för direktstöd,
– 1 000 000 EUR för investeringar inom 
den andra pelaren.
Kommissionen ska underrättas om taket 
överskrids. Kommissionen ska utvärdera 
från fall till fall om ett undantag kan 
beviljas i vederbörligen motiverade fall. 
Kommissionen ska utarbeta tydligt 
definierade och objektiva kriterier, som 
utan onödigt dröjsmål ska offentliggöras i 
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form av riktlinjer till medlemsstaternas 
myndigheter. Betalningar till projekt som 
gynnar den breda befolkningen och som 
genomförs av regionala och lokala 
myndigheter, kommuner eller städer bör 
undantas från dessa tak.
(b) Kommissionen ska inrätta ett 
informations- och övervakningssystem i 
realtid genom en anpassning och 
utvidgning av Arachne-systemet eller 
andra lämpliga it-verktyg. 
Medlemsstaterna ska vara skyldiga att i 
realtid föra in alla relevanta uppgifter 
(såsom projektet, betalningar, juridiska 
personer, fysiska personer, faktiska 
betalningsmottagare osv.) i detta system 
som ett villkor för att erhålla medel inom 
ramen för denna förordning. 
Kommissionen ska använda detta 
informations- och övervakningssystem i 
realtid för att möjliggöra en exakt översikt 
över fördelningen och en rättvis 
allokering av EU-medlen och för att ha 
möjlighet att spåra och slå samman de 
fördelade finansiella medlen.

3. Det beräknade resultatet av minskningen 
av stöden ska användas till att bidra till 
finansieringen av det kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet 
och därefter av de övriga interventioner 
som hör till frikopplat direktstöd.

Det beräknade resultatet av minskningen 
av stöden ska i första hand finansiera det 
kompletterande 
omfördelningsinkomststödet för hållbarhet 
och därefter av de övriga interventioner 
som hör till frikopplat direktstöd.

Medlemsstaterna får också använda hela 
eller delar av resultatet till att finansiera 
interventionstyper inom ramen för Ejflu 
enligt kapitel IV genom en överföring. En 
sådan överföring till Ejflu ska ingå i 
finansieringstabellerna i den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och får ses över 2023 i 
enlighet med artikel 90. Den ska inte 
omfattas av den maximigräns för 
överföringar av medel från EGFJ till 
Ejflu som fastställs enligt artikel 90.

Medlemsstaterna får också använda hela 
eller delar av resultatet till att finansiera 
interventionstyper inom ramen för Ejflu 
enligt kapitel IV genom en överföring. En 
sådan överföring till Ejflu ska ingå i 
finansieringstabellerna i den strategiska 
planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och får ses över 2024 i 
enlighet med artikel 90.

3a. När det gäller juridiska personer 
eller en grupp fysiska eller juridiska 
personer får medlemsstaterna tillämpa 
den minskning som avses i punkt 1 på 
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medlemmarna i dessa juridiska personer 
eller grupper i de fall då nationell 
lagstiftning föreskriver att de enskilda 
medlemmarna kan ta på sig rättigheter 
och skyldigheter som är jämförbara med 
dem som tillerkänns enskilda jordbrukare 
med ställning som driftsledare, i 
synnerhet vad gäller deras ekonomiska, 
sociala och skattemässiga situation, 
förutsatt att de har bidragit till att stärka 
de berörda juridiska personernas eller 
gruppernas jordbruksstruktur.
3b. Om en medlemsstat tillhandahåller 
kompletterande 
omfördelningsinkomststöd till 
jordbrukare i enlighet med artikel 26 och 
använder minst 12 % av sina tilldelade 
medel för direktstöd enligt bilaga IV till 
detta, kan den välja att inte tillämpa 
denna artikel.
3c. Inga förmåner som består i att 
undgå minskningar av stödet ska beviljas 
jordbrukare för vilka det har fastställts att 
de på ett konstlat sätt har skapat 
förutsättningar för att undgå 
verkningarna av denna artikel.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
som fastställer en enhetlig grund för 
beräkning av den minskning av stöd som 
anges i punkt 1 för att säkerställa rätt 
fördelning av medlen till de 
stödberättigade stödmottagarna.

Or. en


