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Ändringsförslag 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av
Europaparlamentets resolution av den 4 
april 2017 om kvinnor och deras roller i 
landsbygdsområden,

Or. es

Ändringsförslag 22
John Stuart Agnew

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella 
utveckling på unionsnivå och 
sammanställa den statistiska kunskapsbas 
som behövs för utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 
jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser.

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör läggas ner, eftersom det 
inte utgör ett effektivt utnyttjande av 
skattebetalarnas pengar.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 
jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser.

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 
jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser samt 
markpolitiken och denna politiks 
påverkan på kvinnor som arbetar i 
jordbruksföretag.

Or. es

Ändringsförslag 24
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 
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jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser.

jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser samt 
för att hjälpa till att uppnå målen för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 25
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 
jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser.

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning,
utvärdering och översyn av tillhörande 
politiska insatser, särskilt den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
miljöpolitiken och politiken för anpassning 
till klimatförändringarna och begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 26
Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 

(2) Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket, som har genomförts i unionen 
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sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 
jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser.

sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga 
jordbruksföretagens strukturella utveckling 
på unionsnivå och sammanställa den 
statistiska kunskapsbas som behövs för 
utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av tillhörande politiska 
insatser, särskilt den gemensamma 
jordbrukspolitiken, åtgärder för 
landsbygdsutveckling, miljöpolitiken och 
politiken för anpassning till 
klimatförändringarna och begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser.

Or. it

Ändringsförslag 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den framtida insamlingen av 
statistiska uppgifter om jordbrukets 
struktur bör synkroniseras med den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
reformperioder så att det finns 
uppdaterade uppgifter för 
beslutsprocessen.

Or. es

Ändringsförslag 28
John Stuart Agnew

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En internationell utvärdering av 
jordbruksstatistik ledde till att Förenta 
nationernas livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) antog en 

utgår
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global strategi för att förbättra statistiken 
över jordbruk och landsbygdsutveckling 
som Förenta nationernas 
statistikkommitté (UNSC) ställde sig 
bakom 2010. Den europeiska 
jordbruksstatistiken bör i förekommande 
fall följa rekommendationerna i den 
global strategin för att förbättra 
statistiken över jordbruk och 
landsbygdsutveckling liksom 
rekommendationerna i FAO:s 
världsprogram för jordbruksräkning 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 29
Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är av avgörande vikt att 
uppgifterna är konsekventa och 
kompatibla samt att det finns ett enhetligt 
rapporteringsformat för att man ska 
kunna ta fram europeisk 
jordbruksstatistik och framför allt för att 
säkerställa en effektiv insamling, 
bearbetning och spridning samt 
kvalitativa resultat.

Or. it

Ändringsförslag 30
Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Innehållet för den statistiska 
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insamlingen bör väljas ut i 
överensstämmelse med målet att ta fram 
mer målinriktade och kraftfulla åtgärder 
inom området för jordbrukspolitik och 
landsbygdsutveckling, vilka först och 
främst beaktar behoven hos Europeiska 
unionens producenter och konsumenter.

Or. it

Ändringsförslag 31
John Stuart Agnew

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ett flerändamålsprogram för 
undersökningar av jordbruksföretag bör 
inrättas för nästa årtionde för att skapa en 
ram för harmoniserad, jämförbar och 
enhetlig statistik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32
Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ett flerändamålsprogram för 
undersökningar av jordbruksföretag bör 
inrättas för nästa årtionde för att skapa en 
ram för harmoniserad, jämförbar och 
enhetlig statistik.

(4) Ett flerändamålsprogram för 
undersökningar av jordbruksföretag bör 
inrättas för nästa årtionde för att skapa en 
ram för harmoniserad, jämförbar och 
enhetlig statistik. För att förhindra kriser 
inom jordbrukssektorn bör kommissionen 
samla in jordbruksstatistik i syfte att göra 
prognoser utifrån marknadens 
absorptionsförmåga.

Or. ro
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Ändringsförslag 33
John Stuart Agnew

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt strategin för 
jordbruksstatistik 2020 och därefter, som 
fastställdes av kommittén för det 
europeiska statistiksystemet (ESS-
kommittén) i november 2015, är det tänkt 
att två ramförordningar ska antas som 
omfattar alla aspekter av 
jordbruksstatistik utom räkenskaperna för 
jordbruket. Denna förordning om 
integrerad statistik över jordbruksföretag 
är en av dessa ramförordningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att garantera harmonisering och 
jämförbarhet i uppgifterna om 
jordbruksföretagens struktur och för att 
tillgodose de nuvarande behoven inom den 
samlade marknadsordningen, särskilt frukt-
och vinsektorn, bör Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1337/20117

integreras med de strukturella uppgifterna 
på jordbruksföretagsnivå från och med 
2023. Förordning (EG) nr 1337/2011 bör 
därefter upphöra att gälla.

(6) För att garantera harmonisering och 
jämförbarhet i uppgifterna om 
jordbruksföretagens struktur och för att 
tillgodose de nuvarande behoven inom den 
samlade marknadsordningen, särskilt frukt-
och vinsektorn, bör Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1337/20117

integreras med de strukturella uppgifterna 
på jordbruksföretagsnivå från och med 
2020. Förordning (EG) nr 1337/2011 bör 
därefter upphöra att gälla.

__________________ __________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning 7 Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) nr 1337/2011 av den 13 december 
2011 om europeisk statistik över 
permanenta grödor och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 357/79 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/109/EG (EUT L 347, 30.12.2011, s. 
7).

(EU) nr 1337/2011 av den 13 december 
2011 om europeisk statistik över 
permanenta grödor och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 357/79 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/109/EG (EUT L 347, 30.12.2011, s. 
7).

Or. en

Motivering

Detta stämmer bättre överens med tidsplanen för nästa GJP-reform och anpassar den 
tioåriga jordbruksräkningsperioden till målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Ändringsförslag 35
John Stuart Agnew

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är viktigt att man har
jämförbar statistik från samtliga 
medlemsstater om företagsstrukturen i 
jordbruket för att kunna fastställa den 
gemensamma jordbukspolitikens 
utveckling. Därför bör 
undersökningsvariablerna så långt det är 
möjligt bygga på standardindelningar och 
gemensamma definitioner.

(7) Jämförbar statistik från samtliga 
medlemsstater om företagsstrukturen i 
jordbruket är näst intill omöjlig att 
erhålla, med tanke på de enorma 
skillnaderna i jordbrukets struktur och 
administration i de olika 
medlemsstaterna. 

Or. en

Ändringsförslag 36
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är viktigt att man har jämförbar (7) Det är viktigt att man har jämförbar 
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statistik från samtliga medlemsstater om 
företagsstrukturen i jordbruket för att 
kunna fastställa den gemensamma 
jordbukspolitikens utveckling. Därför bör 
undersökningsvariablerna så långt det är 
möjligt bygga på standardindelningar och 
gemensamma definitioner.

statistik från samtliga medlemsstater om 
företagsstrukturen i jordbruket för att 
kunna fastställa den gemensamma 
jordbrukspolitikens utveckling. 
Förfarandet för insamling och översyn av 
statistik bör vara ett sätt att ha uppsikt 
över de politiska åtgärderna för att skapa 
rättvisa villkor för alla länder, regioner 
och jordbrukare inom unionen. Därför 
bör undersökningsvariablerna så långt det 
är möjligt bygga på standardindelningar 
och gemensamma definitioner.

Or. en

Ändringsförslag 37
Georgios Epitideios

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är viktigt att man har jämförbar 
statistik från samtliga medlemsstater om 
företagsstrukturen i jordbruket för att 
kunna fastställa den gemensamma
jordbukspolitikens utveckling. Därför bör 
undersökningsvariablerna så långt det är 
möjligt bygga på standardindelningar och 
gemensamma definitioner.

(7) Det är viktigt att man har jämförbar 
statistik från samtliga medlemsstater om 
företagsstrukturen i jordbruket för att 
effektiviteten i den förda 
jordbrukspolitiken ska kunna maximeras. 
Därför bör undersökningsvariablerna så 
långt det är möjligt bygga på 
standardindelningar och gemensamma 
definitioner.

Or. el

Ändringsförslag 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det är av avgörande vikt att 
uppgifterna är konsekventa och 
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jämförbara samt att det finns ett enhetligt 
rapporteringsformat för att man ska 
kunna ta fram europeisk 
jordbruksstatistik och framför allt för att 
säkerställa en effektiv insamling, 
bearbetning och spridning samt 
kvalitativa resultat.

Or. it

Ändringsförslag 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I de medlemsstater där perioderna 
för fältarbetet avseende undersökningen 
2020 sammanfaller med arbetena 
avseende folkräkningen som görs vart 
tionde år kan jordbruksundersökningen 
tidigareläggas ett år i syfte att minska 
bördan som dessa två stora räkningar 
utgör.

Or. es

Ändringsförslag 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika att lägga onödiga 
bördor på jordbruksföretagen och de 
nationella förvaltningarna bör trösklar 
fastställas som utesluter irrelevanta 
undersökningsenheter från de grundenheter 
för vilka statistik ska samlas in.

(9) Det är viktigt att undvika att lägga 
onödiga bördor och kostnader på 
jordbruksföretagen och de nationella 
förvaltningarna vid genomförandet av 
denna förordning. Därför bör trösklar 
fastställas som utesluter irrelevanta 
undersökningsenheter från de grundenheter 
för vilka statistik ska samlas in.
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Or. en

Ändringsförslag 41
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att undvika att lägga onödiga 
bördor på jordbruksföretagen och de 
nationella förvaltningarna bör trösklar 
fastställas som utesluter irrelevanta 
undersökningsenheter från de grundenheter 
för vilka statistik ska samlas in.

(9) För att undvika att lägga onödiga 
bördor på jordbruksföretagen och de 
nationella förvaltningarna bör trösklar 
fastställas som utesluter irrelevanta 
undersökningsenheter från de grundenheter 
för vilka statistik ska samlas in. Samtidigt 
är det viktigt att uppgifter om jordbruk av 
denna storlek finns tillgängliga, för att 
ändamålsenliga politiska åtgärder för att 
stödja och vidhålla små 
jordbruksstrukturer ska kunna införas.

Or. en

Ändringsförslag 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Man måste minimera de 
administrativa kraven för mikroföretag 
samt små och medelstora företag, som 
kanske inte har de funktionella och 
organisatoriska resurser som krävs för att 
hantera ofta förekommande och 
överdrivet utförliga uppgiftsinsamlingar.

Or. it
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Ändringsförslag 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att minska belastningen på 
uppgiftslämnarna bör de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter ha tillgång till 
förvaltningsuppgifter i den omfattning 
dessa uppgifter behövs för att utveckla, 
sammanställa och sprida europeisk 
statistik.

(11) För att minska belastningen på 
uppgiftslämnarna bör de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter ha tillgång till 
förvaltningsuppgifter i den omfattning 
dessa uppgifter behövs för att utveckla, 
sammanställa och sprida europeisk 
statistik. De nationella 
statistikmyndigheterna och andra 
myndigheter i medlemsstaterna bör 
tillhandahålla alla instrument så att 
kostnaden för uppgiftsinsamlingen inte 
enbart faller på uppgiftslämnarna. 
Genom specialiserad myndighetspersonal 
bör myndigheterna underlätta 
uppgiftsinsamlingen vid 
uppgiftslämnarens hemvist. 

Or. es

Ändringsförslag 44
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att minska belastningen på 
uppgiftslämnarna bör de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter ha tillgång till 
förvaltningsuppgifter i den omfattning 
dessa uppgifter behövs för att utveckla, 
sammanställa och sprida europeisk 
statistik.

(11) För att minska belastningen på 
uppgiftslämnarna bör de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter ha tillgång till 
förvaltningsuppgifter i den omfattning 
dessa uppgifter behövs för att utveckla, 
sammanställa och sprida europeisk 
statistik. För att samla in dessa uppgifter 
får de nationella statistikbyråerna och 
andra nationella myndigheter inte i något 
fall tillgripa oproportionerliga medel, till 
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exempel införande av böter, om 
lantbrukare inte vill medverka i en enkät.

Or. nl

Ändringsförslag 45
Georgios Epitideios

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att minska belastningen på 
uppgiftslämnarna bör de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter ha tillgång till 
förvaltningsuppgifter i den omfattning 
dessa uppgifter behövs för att utveckla, 
sammanställa och sprida europeisk 
statistik.

(11) För att minska belastningen på 
uppgiftslämnarna bör de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter, med samtycke från behörig 
myndighet, ha tillgång till 
förvaltningsuppgifter i den omfattning 
dessa uppgifter behövs för att utveckla, 
sammanställa och sprida europeisk 
statistik.

Or. el

Ändringsförslag 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna eller de 
ansvariga nationella myndigheterna ska 
sträva efter att så långt möjligt förenkla 
insamlingen av statistik från 
jordbruksföretag. Användning av digitala 
lösningar bör främjas i detta 
sammanhang.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra flexibilitet i det 
europeiska jordbruksstatistiksystemet och 
förenkling och modernisering av 
jordbruksstatistiken bör de variabler som 
ska samlas in delas in i olika grupper 
(grundläggande uppgifter och moduler) 
med olika frekvens och representativitet.

(12) För att möjliggöra flexibilitet i det 
europeiska jordbruksstatistiksystemet och 
förenkling och modernisering av 
jordbruksstatistiken bör de variabler som 
ska samlas in delas in i olika grupper 
(grundläggande uppgifter och moduler) 
med olika frekvens och representativitet. 
För att säkerställa enkäters 
representativitet får medlemsstaterna inte 
tvinga lantbrukare att delta i enkäter med 
hjälp av oproportionerliga medel, till 
exempel böter.

Or. nl

Ändringsförslag 48
Daniel Buda

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra flexibilitet i det 
europeiska jordbruksstatistiksystemet och 
förenkling och modernisering av 
jordbruksstatistiken bör de variabler som 
ska samlas in delas in i olika grupper 
(grundläggande uppgifter och moduler) 
med olika frekvens och representativitet.

(12) För att möjliggöra flexibilitet i det 
europeiska jordbruksstatistiksystemet och 
förenkling och modernisering av 
jordbruksstatistiken bör de variabler som 
ska samlas in delas in i olika grupper 
(grundläggande uppgifter och moduler) 
med olika frekvens och representativitet.
Det europeiska jordbruksstatistiksystemet 
bör utnyttja den senaste digitala 
utvecklingen när instrument och metoder 
för statistikinsamling fastställs.

Or. ro
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Ändringsförslag 49
Georgios Epitideios

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Därför behöver 
uppgiftsinsamlingen från jordbruksföretag 
om närings- och vattenanvändning samt 
produktionsmetoder inom jordbruket 
förbättras så att man får ytterligare statistik 
för att utarbeta en politik för miljövänligt 
jordbruk och för att höja kvaliteten på 
miljöindikatorerna för jordbruket.

(13) Därför behöver 
uppgiftsinsamlingen från jordbruksföretag 
om närings- och vattenanvändning samt 
produktionsmetoder inom jordbruket 
förbättras så att man får ytterligare och mer 
rättvisande statistik för att utarbeta en 
politik för miljövänligt jordbruk och för att 
höja kvaliteten på miljöindikatorerna för 
jordbruket.

Or. el

Ändringsförslag 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Behovet av att förbättra 
uppgiftsinsamlingen om förändrad 
markanvändning, förändrat 
markinnehav, jordbruksmark som 
exproprieras för byggande av 
infrastruktur och enkel tillgång till mark 
för människor som vill starta jordbruk 
eller som behöver ytterligare mark för att 
utöka små jordbruk ska beaktas.

Or. es

Ändringsförslag 51
Matt Carthy

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Insamlingen av information om 
unga eller nya jordbrukare bör förbättras 
för att ge ett bättre underlag för 
utformningen av den jordbrukspolitik som 
syftar till att ta itu med nya utmaningar, 
såsom generationsskifte och utflyttning 
från landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Behovet av att förbättra 
uppgiftsinsamlingen om svårigheter för 
ungdomar att starta jordbruk och om hur 
permanenta dessa svårigheter är ska 
beaktas.

Or. es

Ändringsförslag 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) Behovet av tillgång till 
könsuppdelade uppgifter för kännedom 
om den europeiska politikens påverkan på 
kvinnor i jordbruket ska beaktas.

Or. es
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Ändringsförslag 54
Georgios Epitideios

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör iaktta sekretess 
för lämnade uppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/20099. Ett nödvändigt 
sekretesskydd för uppgifterna bör 
säkerställas, bl.a. genom att 
lokaliseringsparametrarna begränsas till 
rumslig analys av informationen och 
genom lämplig aggregering när statistiken 
offentliggörs. Därför bör en harmoniserad 
strategi för skydd av sekretess och 
kvalitetsaspekter på spridning av uppgifter 
tas fram.

(15) Kommissionen bör iaktta sekretess 
för lämnade uppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/20099. Ett nödvändigt 
sekretesskydd för uppgifterna bör 
säkerställas, bl.a. genom att 
lokaliseringsparametrarna begränsas till 
rumslig analys av informationen och 
genom lämplig aggregering när statistiken 
offentliggörs. Därför bör en harmoniserad 
strategi för skydd av sekretess och 
kvalitetsaspekter på spridning av uppgifter 
tas fram. En grundläggande förutsättning 
är att man tydligt fastställer vilka som ska 
hantera de sekretessbelagda uppgifterna i 
förfarandena som ska säkerställa 
sekretesskydd samt att man fastställer 
vilka utomstående som ska ha rätt att 
begära ut dessa uppgifter.

__________________ __________________

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om 
europeisk statistik och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1101/2008 om 
utlämnande av insynsskyddade statistiska 
uppgifter till Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets
beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 
av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om 
europeisk statistik och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1101/2008 om 
utlämnande av insynsskyddade statistiska 
uppgifter till Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 
beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 
av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

Or. el

Ändringsförslag 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula
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Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Denna förordnings ekonomiska 
aspekter måste ses över för perioden efter 
2020 på att sätt som beaktar den nya 
fleråriga budgetramen och andra 
relevanta förändringar i EU-instrument. 
Mot bakgrund av översynen bör 
kommissionen föreslå relevanta 
ändringar i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) I förordning (EG) nr 223/2009 
fastställs en referensram för europeisk 
statistik enligt vilken medlemsstaterna ska
följa de statistiska principer och 
kvalitetskriterier som anges i den 
förordningen. Kvalitetsrapporterna är 
viktiga för att bedöma, förbättra och 
informera om den europeiska statistikens 
kvalitet. Kommittén för det europeiska 
statistiksystemet har i enlighet med artikel 
12 i förordning (EG) nr 223/2009 antagit 
en standard inom det europeiska 
statistiksystemet för utformningen av 
kvalitetsrapporterna. Denna standard bör 
bidra till harmoniseringen av 
kvalitetsrapporteringen enligt den här 
förordningen.

(22) I förordning (EG) nr 223/2009 
fastställs en referensram för europeisk 
statistik där medlemsstaterna uppmanas 
att följa de statistiska principer och 
kvalitetskriterier som anges i den 
förordningen. Kvalitetsrapporterna är 
viktiga för att bedöma, förbättra och 
informera om den europeiska statistikens 
kvalitet. Kommittén för det europeiska 
statistiksystemet har i enlighet med artikel 
12 i förordning (EG) nr 223/2009 antagit 
en standard inom det europeiska 
statistiksystemet för utformningen av 
kvalitetsrapporterna. Denna standard bör 
bidra till harmoniseringen av 
kvalitetsrapporteringen enligt den här 
förordningen.

Or. fr
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Ändringsförslag 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
fastställande av beskrivningarna av de 
egenskaper som förtecknas i bilaga III och 
de tekniska aspekterna av de uppgifter som 
ska lämnas i särskilda fall, samt när det 
gäller fastställande av kvalitetsrapporternas 
form och innehåll. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201114

av den 16 februari 2011.

(24) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
fastställande av beskrivningarna av de 
egenskaper som förtecknas i bilaga III och 
de tekniska aspekterna av de uppgifter som 
ska lämnas i särskilda fall, samt när det 
gäller fastställande av kvalitetsrapporternas 
form och innehåll. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201114

av den 16 februari 2011 och beakta 
aspekter såsom kostnader och den 
administrativa bördan för 
jordbruksföretag och medlemsstater.

__________________ __________________

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 58
Georgios Epitideios

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 

(24) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen ges 
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genomförandebefogenheter när det gäller 
fastställande av beskrivningarna av de 
egenskaper som förtecknas i bilaga III och 
de tekniska aspekterna av de uppgifter som 
ska lämnas i särskilda fall, samt när det 
gäller fastställande av kvalitetsrapporternas 
form och innehåll. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201114

av den 16 februari 2011.

genomförandebefogenheter när det gäller 
fastställande av beskrivningarna av de 
egenskaper som förtecknas i bilaga III och 
de tekniska aspekterna av de uppgifter som 
ska lämnas i särskilda fall, samt när det 
gäller fastställande av kvalitetsrapporternas 
form och innehåll. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201114

av den 16 februari 2011. Här är det 
nödvändigt att betona att kommissionen 
måste samarbeta med medlemsstaternas 
behöriga myndigheter.

__________________ __________________

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. el

Ändringsförslag 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I syfte att beakta nya behov av 
uppgifter främst till följd av ny utveckling 
inom jordbruket, ändrad lagstiftning och 
ändrade politiska prioriteringar, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på ändringar 
av de detaljerade ämnen som förtecknas i 
bilaga IV. För att kunna säkerställa 
kompatibilitet och underlätta användning 
av andra uppgiftskällor, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 

(25) I syfte att beakta nya behov av 
uppgifter främst till följd av ny utveckling 
inom jordbruket, ändrad lagstiftning och 
ändrade politiska prioriteringar, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på ändringar 
av de detaljerade ämnen som förtecknas i 
bilaga IV. För att kunna säkerställa 
kompatibilitet och underlätta användning 
av andra uppgiftskällor, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
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funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändring de egenskaper 
som förtecknas i bilaga III. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201615. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter bör 
Europaparlamentet och rådet erhålla alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändring de egenskaper 
som förtecknas i bilaga III. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201615. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter bör 
Europaparlamentet och rådet erhålla alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter bör ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter. När kommissionen utövar denna 
befogenhet ska den beakta aspekter såsom 
kostnader och den administrativa bördan 
för jordbruksföretag och medlemsstater.

__________________ __________________

15 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 15 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 60
John Stuart Agnew

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för 
europeisk statistik på nivån för 
jordbruksföretag och bestämmelser för 
integration av uppgifter om strukturer 
med uppgifter om produktionsmetoder, 
åtgärder för landsbygdsutveckling, 
aspekter på jordbruk och miljö samt 
andra relaterade uppgifter.

Programmet med europeiska 
undersökningar om företagsstrukturen i 
jordbruket ska läggas ner. Förordning 
(EG) nr 1166/20081a ska upphöra att 
gälla. 

________________

1a Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 
november 2008 om undersökningar om 
jordbrukets struktur och en undersökning 
om produktionsmetoder inom jordbruket 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 571/88 (EUT L 321, 1.12.2008, 
s. 14).

Or. en

Ändringsförslag 61
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) jordbruksföretag: en enda enhet, 
både tekniskt och ekonomiskt, under en 
och samma ledning som bedriver 
ekonomisk verksamhet inom jordbruket i 
enlighet med förordning (EG) nr 
1893/2006 tillhörande grupperna A.01.1, 
A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 eller 
”hållande av jordbruksmark i god 
jordbrukshävd och bevarande av miljön” i 
grupp A.01.6 på unionens ekonomiska 
territorium, antingen som huvudsaklig eller 
sekundär verksamhet. Beträffande 
verksamhet i undergrupp A.01.49 ingår 
bara verksamheterna ”Uppfödning och avel 
av halvtama eller andra levande djur” 
(utom uppfödning av insekter) och 
”Biodling och framställning av honung och 
bivax”.

a) jordbruksföretag: en enda enhet, 
både tekniskt och ekonomiskt, under en 
och samma ledning som bedriver 
ekonomisk verksamhet inom jordbruket i 
enlighet med förordning (EG) nr 
1893/2006 tillhörande grupperna A.01.1, 
A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 eller 
”hållande av jordbruksmark i god 
jordbrukshävd och bevarande av miljön” i 
grupp A.01.6 på unionens ekonomiska 
territorium, antingen som huvudsaklig eller 
sekundär verksamhet. Beträffande 
verksamhet i undergrupp A.01.49 ingår 
bara verksamheterna ”Uppfödning och avel 
av halvtama eller andra levande djur” 
(utom uppfödning av insekter) och 
”Biodling och framställning av honung och 
bivax”. En åtskillnad måste kunna göras 
mellan jordbruksföretag med en 
multinationell ägare, som antingen är 
verksam inom unionen, i två eller fler 
EU-medlemsstater, eller vars verksamhet 
sträcker sig utanför unionens gränser.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) jordbruksföretag: en enda enhet, 
både tekniskt och ekonomiskt, under en 
och samma ledning som bedriver 
ekonomisk verksamhet inom jordbruket i 
enlighet med förordning (EG) nr 
1893/2006 tillhörande grupperna A.01.1, 
A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 eller 
”hållande av jordbruksmark i god 
jordbrukshävd och bevarande av miljön” i 
grupp A.01.6 på unionens ekonomiska 
territorium, antingen som huvudsaklig eller 
sekundär verksamhet. Beträffande 
verksamhet i undergrupp A.01.49 ingår 
bara verksamheterna ”Uppfödning och avel 
av halvtama eller andra levande djur” 
(utom uppfödning av insekter) och 
”Biodling och framställning av honung och 
bivax”.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 63
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppfylla dessa krav ska 
medlemsstaterna lämna uppgifter som är 
representativa för jordbruksföretag och 
jordbruksenheter på allmänningar och som 

2. För att uppfylla dessa krav ska 
medlemsstaterna lämna uppgifter som är 
representativa för jordbruksföretag och 
jordbruksenheter på allmänningar och som 
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uppfyller minst en av de fysiska trösklar 
som förtecknas i bilaga II i fråga om 
jordbruksmarkens storlek eller antalet djur.

uppfyller minst en av de fysiska trösklar 
som förtecknas i bilaga II i fråga om 
jordbruksmarkens storlek eller antalet djur. 
Vid insamlingen av dessa uppgifter får 
medlemsstaterna inte i någon form 
tillgripa oproportionerliga åtgärder, till 
exempel införande av böter, för att uppnå 
den önskade representativitetsnivån.

Or. nl

Ändringsförslag 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den huvudsakliga urvalsram 
som anges i punkt 2 inte representerar 98 
% av den utnyttjade jordbruksarealen och 
98 % av djurenheterna ska
medlemsstaterna utöka ramen genom att 
fastställa lägre trösklar än de som avses i 
punkt 2 eller genom att fastställa 
kompletterande trösklar eller båda.

4. Om den huvudsakliga urvalsram 
som anges i punkt 2 inte representerar 98 
% av den utnyttjade jordbruksarealen och 
98 % av djurenheterna kan
medlemsstaterna utöka ramen genom att 
fastställa lägre trösklar än de som avses i 
punkt 2 eller genom att fastställa 
kompletterande trösklar eller båda.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a

Uppgifterna ska vara könsuppdelade i 
syfte att öka kännedomen om kvinnors 
situation inom jordbruksverksamhet och 
fastställa de bästa politiska åtgärderna.
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Or. es

Ändringsförslag 66
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska samla in och 
överlämna de centrala strukturuppgifter 
(nedan kallade kärnuppgifter) för 
jordbruksföretag som avses i artikel 3.2 
och 3.3 för undersökningsreferensåren 
2020, 2023 och 2026 enligt förteckningen i 
bilaga III. Insamlingen av kärnuppgifter för 
undersökningsreferensåret 2020 ska utföras 
i form av en jordbruksräkning.

1. Medlemsstaterna ska samla in och 
överlämna de centrala strukturuppgifter 
(nedan kallade kärnuppgifter) för 
jordbruksföretag som avses i artikel 3.2 
och 3.3 för undersökningsreferensåren 
2020, 2023 och 2026 enligt förteckningen i 
bilaga III. Insamlingen av kärnuppgifter för 
undersökningsreferensåret 2020 ska utföras 
i form av en jordbruksräkning. Årliga 
uppgifter om ansökningar, bekräftade av 
IACS, ska också betraktas som en 
uppgiftskälla.

Or. en

Motivering

IACS = det integrerade administrations- och kontrollsystemet. De uppgifter om ansökningar 
som GJP-stödmottagare uppger kontrolleras mot referensområden och mot varandra, så att 
de användbara uppgifterna, och inte bara den information som sökandena själva lämnar, 
verifieras.

Ändringsförslag 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Uppgifter från utbetalning av stöd inom 
ramen för den gemensamma 
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jordbrukspolitiken

Medlemsstaterna ska, via de organ som
förvaltar betalningar från Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ) och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu), samla in 
administrativa uppgifter från akter om 
beviljande av direktstöd, för att göra en 
korrekt bedömning av de instrument som 
använts och ge en grund för framtida 
politiska beslut.

De organ som förvaltar betalningar från 
EGFJ och Ejflu i respektive medlemsstat 
ska

a) utarbeta statistik över uppgifter om 
betalningar, genom att sammanställa 
uppgifter om stödvolymer, berörd areal 
och antalet stödmottagare i respektive 
region, utifrån åtgärdstyp och erhållna 
stödnivåer,

b) underrätta medlemsstaternas 
statistiktjänster och kommissionen om de 
erhållna resultaten.

Or. it

Motivering

Uppgifter om utbetalning av stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken utgör 
en giltig statistikkälla, som för närvarande utnyttjas i begränsad omfattning och vars 
utnyttjande skulle medföra minimala extrakostnader.

Ändringsförslag 68
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna om de jordbruksföretag 
som utökningen av ramen omfattar får 
insamlas genom urvalsundersökningar. I så 
fall ska medlemsstaterna se till att viktade 
undersökningsresultat är statistiskt 

2. Uppgifterna om de jordbruksföretag 
som utökningen av ramen omfattar får 
insamlas genom urvalsundersökningar. I så 
fall ska medlemsstaterna se till att viktade 
undersökningsresultat är statistiskt 
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representativa för jordbruksföretagen inom 
varje region och utformade så att de 
uppfyller precisionskraven i bilaga V.

representativa för jordbruksföretagen inom 
varje region och utformade så att de 
uppfyller precisionskraven i bilaga V. Vid 
insamlingen av dessa uppgifter får 
medlemsstaterna inte i någon form 
tillgripa oproportionerliga åtgärder, till 
exempel införande av böter, för att uppnå 
den önskade representativitetsnivån.

Or. nl

Ändringsförslag 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En modul om kvinnor i 
jordbruksverksamhet för 2020, 2023 och 
2026. 

Or. es

Ändringsförslag 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) En modul om jordbruksföretags 
skuldsättningsnivå för 2020 och 2026.

Or. es

Ändringsförslag 71
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) En modul om 
ägarskapsförhållandena i fråga om 
jordbruksföretagets kapital.

Or. en

Motivering

Dvs. vem som äger företagets kapital.

Ändringsförslag 72
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) En modul om 
ägandeskapsförhållandena i fråga om 
kapitaltillgångar, uppdelade på åkermark 
och betesmark, planteringar/permanenta 
grödor och byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För åren 2023 och 2026 ges 
kommissionen befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 16 
om ändringar av de detaljerade teman som 
förtecknas i bilaga IV. Vid utövandet av 
sina befogenheter ska kommissionen se till 
att de delegerade akterna inte innebär 

3. För åren 2023 och 2026 ges 
kommissionen befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 16 
om ändringar av de detaljerade teman som 
förtecknas i bilaga IV. Vid utövandet av 
sina befogenheter ska kommissionen se till 
att de delegerade akterna inte innebär 
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någon betydande extra börda eller kostnad 
för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna 
och att högst 25 %, avrundat uppåt till 
närmaste heltal, av de detaljerade teman 
som förtecknas i bilaga IV ändras för varje 
modul genom delegerade akter.

någon betydande extra börda eller kostnad 
för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna 
och tillhandahålla en fullständig 
motivering i detta avseende och att högst 
25 %, avrundat uppåt till närmaste heltal, 
av de detaljerade teman som förtecknas i 
bilaga IV ändras för varje modul genom 
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet 
att anta genomförandeakter i syfte att 
fastställa de uppgifter som ska lämnas 
genom särskilda insamlingar genom att 
bestämma

1. Kommissionen ska ha befogenhet 
att anta genomförandeakter i syfte att 
fastställa de uppgifter som ska lämnas 
genom särskilda insamlingar, när sådana 
upplysningar bedöms vara nödvändiga,
genom att bestämma

Or. en

Ändringsförslag 75
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en förteckning över egenskaper 
med högst 40 variabler, som ska lämnas till 
kommissionen (Eurostat) och tillhörande 
måttenheter,

a) en förteckning över egenskaper 
med högst 40 variabler och skälen till att 
denna ytterligare statistik behövs, som ska 
lämnas till kommissionen (Eurostat) och 
tillhörande måttenheter,

Or. en
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Ändringsförslag 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 17.2 senast 12 månader 
före undersökningsreferensårets början.

2. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 17.2 senast 12 månader 
före undersökningsreferensårets början. 
När sådana genomförandeakter utformas 
ska eventuella ytterligare kostnader och 
administrativa bördor för 
jordbruksföretagen och medlemsstaterna 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 77
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) För alla andra egenskaper ska en 
gemensam referensdag under 
undersökningsreferensåret fastställas av 
varje medlemsstat.

f) För alla andra egenskaper ska en 
gemensam referensdag under 
undersökningsreferensåret fastställas av 
varje medlemsstat. Dessa ska vara 
förenliga med tidsfristen för uppgifter om 
areal i ansökan till det integrerade 
administrations- och kontrollsystemet 
(IACS).

Or. en

Ändringsförslag 78
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska säkerställa att 
samma kvalitets- och transparenskriterier 
uppfylls vid sammanställningen och 
offentliggörandet av dessa statistiska 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 79
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska säkerställa att 
de mottagna uppgifterna sammanställs 
och offentliggörs inom en rimlig tid. 
Uppgifterna ska presenteras på ett sätt 
som inkluderar en uppdelning av relevant 
statistik på varje medlemsstat samt 
övergripande trender.

Or. en

Ändringsförslag 80
Matt Carthy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Sammanställda uppgifter och 
statistik ska offentliggöras och 
tillhandahållas på ett transparent sätt för 
beslutsfattare och allmänhet.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För den särskilda insamling av 
uppgifter som anges i artikel 9 får unionen 
lämna bidrag till de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter som avses i artikel 5.2 i 
förordning (EG) nr 223/2009 för täckning 
av kostnaderna för den särskilda 
insamlingen av uppgifter. Unionens 
ekonomiska bidrag får inte överstiga 90 % 
av de bidragsberättigande kostnaderna.

6. För den särskilda insamling av 
uppgifter som anges i artikel 9 ska unionen 
lämna bidrag till de nationella 
statistikmyndigheterna och andra nationella 
myndigheter som avses i artikel 5.2 i 
förordning (EG) nr 223/2009 för täckning 
av kostnaderna för den särskilda 
insamlingen av uppgifter. Unionens 
ekonomiska bidrag får inte överstiga 90 % 
av de bidragsberättigande kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får, i 
enlighet med förfarandena i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/201322

och rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9623 utföra utredningar, inbegripet 
kontroller på plats och inspektioner hos 
ekonomiska aktörer som direkt eller 
indirekt berörs av unionsfinansiering, i 
syfte att fastställa om det har förekommit 
bedrägeri, korruption eller annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen i samband med 
bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra 
avtal som, direkt eller indirekt, finansieras 
inom ramen för denna förordning.

utgår
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__________________

22 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 
1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

23 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen 
som kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

Or. fr

Ändringsförslag 83
Georgios Epitideios

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Befogenheten att utföra sådana 
revisioner, kontroller på plats och 
inspektioner ska uttryckligen tillerkännas 
kommissionen, revisionsrätten och Olaf i 
samarbetsavtal med tredjeländer och 
internationella organisationer, bidragsavtal 
och bidragsbeslut som ingås med 
tillämpning av den här förordningen.

4. Befogenheten att utföra sådana 
revisioner, kontroller på plats och 
inspektioner ska uttryckligen tillerkännas 
kommissionen, revisionsrätten och Olaf i 
samarbetsavtal med tredjeländer och 
internationella organisationer, bidragsavtal 
och bidragsbeslut som ingås med 
tillämpning av den här förordningen. 
Dessutom ska kommissionen tillerkännas 
befogenhet att säkerställa att avtalen som 
sluts med tredjeländer angående 
jordbruksprodukter och animaliska 
produkter innehåller villkor om att man 
har rätt att noggrant kontrollera om 
jordbruksprodukterna framställs på rätt, 
om djuren får hälsosamt foder och att de, 
och de produkter de ger, undergår tester. 
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Detta är nödvändigt för att det inte ska 
skapas illojal konkurrens som missgynnar 
producenterna i EU:s medlemsstater. 

Or. el

Ändringsförslag 84
Michela Giuffrida

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 5.6 och 8.3 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med den [Publikationsbyrån: För in dagen 
för denna förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 5.6 och 8.3 ska 
ges till kommissionen för en period på fem 
år från och med den [Publikationsbyrån: 
För in dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. it

Motivering

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter under en begränsad tidsperiod.

Ändringsförslag 85
Georgios Epitideios

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 5.6 och 8.3 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 5.6 och 8.3 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet om en medlemsstat så begär. Ett 
beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
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akter som redan har trätt i kraft. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. el

Ändringsförslag 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a

Genom avvikelse från artikel 5.1, 5.5, 6.1, 
7.1, 8.2, 12.1, 13.4 och 14.1 ska 
hänvisningen till undersökningen år 2020 
ersättas med en hänvisning till 
undersökningen år 2019 för Spanien, 
Grekland och Portugal.

Or. es

Ändringsförslag 87
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Bilaga I – Koefficienter för djurenheter – avsnitt 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Hästdjur Yngre än 1 år 0,400

1–2 år gamla 0,700

2 år och äldre 1,000

Or. en
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Ändringsförslag 88
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Bilaga I – Koefficienter för djurenheter – Fjäderfä – rad 6a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Vaktlar

Or. en

Ändringsförslag 89
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Fysiska trösklar – rad 1

Kommissionens förslag

Utnyttjad jordbruksmark 5 ha

Parlamentets ändringsförslag

Utnyttjad jordbruksmark 1 ha

Or. en

Motivering

Genom att sänka tröskeln till 1 ha blir mer mark tillgänglig för jordbruk eftersom 
utnyttjanderättigheter då inte blockerar jordbruksverksamhet. (Annan verksamhet än 
jordbruk kan användas för att blockera mark som annars skulle kunna användas. Detta skulle 
minimera den risken.)
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Ändringsförslag 90
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – Fysiska trösklar – rad 2

Kommissionens förslag

Åkermark 2 ha

Parlamentets ändringsförslag

Åkermark 1 ha

Or. en

Motivering

Genom att sänka tröskeln till 1 ha blir mer mark tillgänglig för jordbruk eftersom 
utnyttjanderättigheter då inte blockerar jordbruksverksamhet. (Annan verksamhet än 
jordbruk kan användas för att blockera mark som annars skulle kunna användas. Detta skulle 
minimera den risken.)

Ändringsförslag 91
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Jordbruksföretagets rättsliga form – rad -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtskillnad måste göras mellan följande:

– Ägarna till produktionsanläggningen 
(fördelningen av kapital inom 
jordbruksföretaget).

– Relationerna mellan ägarna till 
produktionsanläggningen och dess 
arbetskraft (anställa och egenföretagare).

– Relationerna mellan innehavarna 
(ägarna) till produktionsanläggningen 
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och ägarna till marken, byggnaderna och 
planteringarna samt arbetstagarna 
(anställa och egenföretagare).

Or. fr

Ändringsförslag 92
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Jordbruksföretagets rättsliga form – rad 9a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Räknas företagaren som en ung eller ny 
jordbrukare i den mening som avses i 
artikel 50.2 och 50.3 i förordning (EU) nr 
1307/2013?

ja/nej

Or. en

Ändringsförslag 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Jordbruksföretagets rättsliga form – Juridisk person 
– strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Om ja, är jordbruksföretaget del av en 
koncern som består av rättsligt oberoende 
enheter?

ja/nej
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Or. en

Motivering

Flera studier visar att antalet och den ekonomiska betydelsen av koncerner som kontrollerar 
enskilda jordbruksföretag ständigt ökar. Fram tills nu har jordbruksstatistiken emellertid inte 
visat om enskilda företag ingår i en sådan företagsstruktur. Uppgifter som gör en tydlig 
åtskillnad mellan lagliga ägare och driftsledare bör samlas in, så att beslutsfattarna ska 
kunna fatta väl underbyggda beslut.

Ändringsförslag 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Jordbruksföretagets rättsliga form – rad 4a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Delat ägande ja/nej

Or. es

Ändringsförslag 95
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Jordbruksföretagets driftsledare – rad 3a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

År för tillträde som jordbruksföretagets 
driftsledare

År

Or. en
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Ändringsförslag 96
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Den utnyttjade jordbruksarealens brukningsform (i 
förhållande till företagaren) – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den utnyttjade jordbruksarealens 
brukningsform (i förhållande till 
företagaren)

Den utnyttjade jordbruksarealens 
brukningsform (i förhållande till 
innehavaren av 
produktionsanläggningen)

Or. fr

Ändringsförslag 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Den utnyttjade jordbruksarealens brukningsform (i 
förhållande till företagaren) – Jordbruk på arrenderad mark – strecksatser 1 och 2 
(nya)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

– Om marken arrenderas, vem äger 
marken?

ja/nej

– Om marken arrenderas, är den 
som äger marken en juridisk person?

ja/nej

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att kartlägga förändringar av markägandestrukturen i en situation när 
jordbruksmark i allt större grad blir föremål för spekulationer och investerare från andra 
sektorer än jordbruket deltar i en ”flykt till reala tillgångar”. Detta gör det möjligt för 
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beslutsfattare att hålla koll på i vilken utsträckning målet att främja markägandet bland 
jordbrukare uppnås.

Ändringsförslag 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Bilaga III – Allmäna egenskaper – Den utnyttjade jordbruksarealens brukningsform (i 
förhållande till företagaren)

Kommissionens förslag

Den utnyttjade jordbruksarealens brukningsform (i 
förhållande till företagaren)

Jordbruk på egen mark ha

Jordbruk på arrenderad mark ha

Andelsbruk eller andra brukningsformer ha

På allmänning ha

Parlamentets ändringsförslag

Den utnyttjade jordbruksarealens brukningsform (i förhållande till 
företagaren)

Jordbruk på egen mark ha

Jordbruk på arrenderad mark ha

Andelsbruk eller andra brukningsformer ha

På allmänning ha

Tillgång till mark

Behov av mer mark ja/nej

Möjligheter till tillgång till mark ja/nej

Pris för tillgång till mark

– Äganderätt €/ha

– Arrende €/ha

– Allmänning €/ha

– Övriga €/ha

Förändrad markanvändning de senaste 12 månaderna ja/nej

Jordbruksmark som exproprierats för byggande av 
infrastruktur de senaste 12 månaderna

ja/nej
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Or. es

Ändringsförslag 99
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga III – Markegenskaper – Övrig produktionsmark – rad 2a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Berg eller kullar ha

Or. en

Ändringsförslag 100
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Nötkreatur – rad 10a (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Buffelkor styck

Mjölkbufflar styck

Andra buffelkor än 
mjölkbufflar

styck

Or. en

Ändringsförslag 101
Momchil Nekov

Förslag till förordning
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Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – avsnitt 1a (nytt) 

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Hästdjur styck

Hästdjur, yngre än 1 år styck

Hästdjur, från 1 och yngre än 2 år styck

Hingstar och valacker, från 1 
och yngre än 2 år

styck

Ston, från 1 och yngre än 2 år styck

Hästdjur, 2 år och äldre styck

Hingstar och valacker, 2 år och 
äldre

styck

Ston, 2 år och äldre styck

Or. en

Ändringsförslag 102
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Grisar

Kommissionens förslag

Grisar styck

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg styck

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer styck

Övriga grisar styck

Parlamentets ändringsförslag

Grisar styck

Tamgrisar

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg styck

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer styck
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Frigående grisar 
(halvvilda)

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg styck

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer styck

Övriga grisar styck

Or. en

Ändringsförslag 103
Momchil Nekov

Förslag till förordning
Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Bin

Kommissionens förslag

Bin Bikupor

Parlamentets ändringsförslag

Bin Bifamiljer

Or. en

Ändringsförslag 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Husdjur som inte klassificeras på annat 
håll – rad 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Uppfödning med integrationsavtal ja/nej

Integrerat företag

Or. es
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Ändringsförslag 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Bilaga IV – Modul: Arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet – tema 1a 
(nytt)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Införlivande av 
generationer/generationsskifte

Införlivande av ungdomar

Införlivande subventionerat genom 
landsbygdsutvecklingsåtgärder

Verksamhetens varaktighet efter 
införlivande (år)

Or. es

Ändringsförslag 106
Matt Carthy

Förslag till förordning
Bilaga IV – Modul: Arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet – tema 3a 
(nytt)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Arbetskraftens deltagande i 
säkerhetsutbildning på jordbruket

Or. en

Ändringsförslag 107
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
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Bilaga IV – Modul: Arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet – tema 8a 
(nytt)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Jordbruksrelaterade olyckshändelser Typer av incidenter:

Incidentens allvarlighet

Demografisk bakgrund

Or. en

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på 
gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och 
graden av risktagande på jordbruk för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, 
som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.

Ändringsförslag 108
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga IV – Modul: Djurstallar och gödselhantering – Anläggningar för gödsel –
detaljerat tema 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsåtgärder

Or. en

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på 
gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och 
graden av risktagande på jordbruk för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, 
som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.
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Ändringsförslag 109
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga IV – Modul: Maskiner och utrustning – Maskiner – detaljerat tema 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsåtgärder

Or. en

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på 
gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och 
graden av risktagande på jordbruk för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, 
som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.

Ändringsförslag 110
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga IV – Modul: Maskiner och utrustning – Maskiner – detaljerat tema 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsåtgärder

Or. en

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på 
gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och 
graden av risktagande på jordbruk för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, 
som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.

Ändringsförslag 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
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Bilaga IV – Modul 8a (ny): Kvinnor i jordbruksverksamhet

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Kvinnor i jordbruksverksamhet Ägande Eget/delat/samverkan

Medhjälpande 
familjemedlemmar 
(ja/nej)

Mark Egen 
mark/arrende/allmänning

Tillgång till mark

Areal

Stöd Belopp det senaste året

Tillgång till positiv 
särbehandling för att 
främja 
jordbruksverksamhet

Positiv särbehandling i 
övrigt stöd

Or. es

Ändringsförslag 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Bilaga IV – Modul 9a (ny): Jordbruksföretags skuldsättningsnivå

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Jordbruksföretags 
skuldsättningsnivå

Skuldsättning Lån för att finansiera 
anläggningstillgångar 
(ja/nej) Subventionerad 
räntesats (ja/nej)

Lån för att finansiera 
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omsättningstillgångar 
(ja/nej) Subventionerad 
räntesats (ja/nej)

Refinansiering det senaste 
året

Or. es
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