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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.



PR\1165936SV.docx 3/57 PE629.392v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................55



PE629.392v01-00 4/57 PR\1165936SV.docx

SV



PR\1165936SV.docx 5/57 PE629.392v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av 
förordning (EU) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0393),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0247/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet 
och utskottet för regional utveckling (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) …/… [den nya 
budgetförordningen]12, i synnerhet 
bestämmelserna om delad förvaltning med 
medlemsstaterna, om hur ackrediterade 
organ ska fungera och om budgetprinciper, 
bör tillämpas på interventioner och 
åtgärder enligt denna förordning.

(5) Bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/104612, i synnerhet 
bestämmelserna om delad förvaltning med 
medlemsstaterna, om hur ackrediterade 
organ ska fungera och om budgetprinciper, 
bör tillämpas på interventioner och 
åtgärder enligt denna förordning.

__________________ __________________

12 Förordning (EU, Euratom) nr [den nya 
budgetförordningen].

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 2.

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Bestämmelserna i förordning (EU) 
.../...[förordningen om gemensamma 
bestämmelser1 ska i tillämpliga delar 
tillämpas på de insatser och åtgärder som 
beskrivs i denna förordning.



PR\1165936SV.docx 7/57 PE629.392v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) outputindikator: outputindikator i 
enlighet med definitionen i artikel 2.12 i 
förordning (EU) .../...[förordningen om 
gemensamma bestämmelser],

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) resultatindikator: resultatindikator 
i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i 
förordning (EU) .../...[förordningen om 
gemensamma bestämmelser],

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) allvarlig brist: allvarlig brist i 
enlighet med definitionen i artikel 2.30 i 
förordning (EU) .../...[förordningen om 
gemensamma bestämmelser],

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 6 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) förmedlande organ: förmedlande 
organ i enlighet med definitionen i artikel 
2.7 i förordning (EU) .../...[förordningen 
om gemensamma bestämmelser],

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ce) handlingsplan: handlingsplan i 
enlighet med artiklarna 39.1 och 40.1,

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a

Informationsåtgärder

1. Den information som finansieras i 
enlighet med artikel 7 e ska i synnerhet 
syfta till att hjälpa till att förklara, 
genomföra och utveckla den 
gemensamma jordbrukspolitiken, upplysa 
allmänheten om dess innehåll och mål för 
att återupprätta konsumenternas 
förtroende efter kriser med hjälp av 



PR\1165936SV.docx 9/57 PE629.392v01-00

SV

informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja den 
europeiska jordbruksmodellen samt 
hjälpa medborgarna att förstå den. Den är 
avsedd att erbjuda enhetlig, objektiv och 
heltäckande information, både inom och 
utanför unionen.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 
kan bestå av

(a) årliga arbetsprogram eller andra 
specifika åtgärder som presenteras av en 
tredje part, och

(b) aktiviteter som genomförs på 
kommissionens initiativ. Dessa 
lagstadgade åtgärder eller de åtgärder 
som redan finansieras inom ramen för en 
annan unionsverksamhet ska uteslutas. 

För att genomföra de aktiviteter som 
avses i första stycket led b får 
kommissionen ta hjälp av externa 
experter. De åtgärder som avses i första 
stycket ska också bidra till att säkerställa 
gemensam kommunikation om unionens 
politiska prioriteringar, i den mån dessa 
prioriteringar har anknytning till de 
allmänna målen i denna förordning.

3. Kommissionen ska en gång om 
året offentliggöra en ansökningsomgång 
som iakttar de villkor som anges i 
budgetförordningen.

4. Den kommitté som avses i artikel 
101.1 ska informeras om de åtgärder som 
planerats och vidtagits i enlighet med 
denna artikel.

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen 
av denna artikel till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Motivering

Artikel 44 flyttas till efter artikel 6 som en ny artikel i detta kapitel. Inga förändringar i 
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innehållet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonderna får på kommissionens initiativ 
eller för dess räkning direkt finansiera 
förberedande verksamhet, övervakning, 
administrativa och tekniska stödinsatser, 
och de utvärderings-, revisions- och 
inspektionsåtgärder som behövs för att 
genomföra den gemensamma 
jordbrukspolitiken. De ska särskilt omfatta 
följande:

Fonderna får på kommissionens initiativ 
eller för dess räkning direkt finansiera 
förberedande verksamhet, övervakning, 
administrativa och tekniska stödinsatser, 
och de utvärderings-, revisions- och 
inspektionsåtgärder som behövs för att 
genomföra den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Det bidrag från Ejflu 
som avses i artikel 86.3 i förordning (EU) 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] ska beakta ökningen 
av den administrativa kapaciteten när det 
gäller nytt styre och nya kontrollsystem i 
medlemsstaten. De ska särskilt omfatta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Texten i denna artikel flyttas till hälften till artikel 9a (ny) och till andra hälften till artikel 
10a (ny).
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a

Behörig myndighet

1. Medlemsstaterna ska utse en 
myndighet på ministernivå som ansvarar 
för att

(a) utfärda, granska och återkalla den 
ackreditering av utbetalande organ som 
avses i artikel 9a.2,

(b) ackreditera det samordningsorgan 
som avses i artikel 10a,

(c) utse det attesterande organ som 
avses i artikel 11,

(d) utföra de uppgifter som den 
behöriga myndigheten tilldelas enligt 
detta kapitel.

2. Den behöriga myndigheten ska 
genom ett formellt beslut utfärda eller, 
efter granskning, återkalla det 
utbetalande organets och 
samordningsorganets ackreditering på 
grundval av en granskning av de 
ackrediteringskriterier som ska antas av 
kommissionen i enlighet med led a i 
artikel 12a.1. Den behöriga myndigheten 
ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om ackreditering och 
återkallande av ackreditering.

Or. en

(Se den (ändrade) ordalydelsen i den tidigare artikel 9).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår

Behörig myndighet

1. Medlemsstaterna ska utse en 
myndighet på ministernivå som ansvarar 
för att

(a) utfärda, granska och återkalla 
ackrediteringen av utbetalande organ som 
avses artikel 8.2,

(b) ackreditera det samordningsorgan 
som avses i artikel 8.4,

(c) utse det attesterande organ som 
avses i artikel 11,

(d) utföra de uppgifter som den 
behöriga myndigheten tilldelas enligt 
detta kapitel.

2. Den behöriga myndigheten ska 
genom ett formellt beslut utfärda eller, 
efter granskning, återkalla 
ackrediteringen av det utbetalande 
organet och samordningsorganet på 
grundval av en granskning av de 
ackrediteringskriterier som ska antas av 
kommissionen i enlighet med artikel 10.1 
a. Den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om 
ackreditering och återkallande av 
ackreditering.

Or. en

(Texten i denna artikel flyttas (och ändras) till den nya artikel 8a.)

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a



PR\1165936SV.docx 13/57 PE629.392v01-00

SV

Utbetalande organ

1. Utbetalande organ ska vara 
avdelningar eller organ i medlemsstaterna 
med ansvar för att förvalta och 
kontrollera de utgifter som avses i artikel 
5.2 och artikel 6.

Med undantag för utbetalningen kan 
utförandet av dessa uppgifter delegeras.

2. Medlemsstaterna ska ackreditera 
avdelningar eller organ som utbetalande 
organ om de har en administrativ 
organisation och ett internt 
kontrollsystem som ger tillräckliga 
garantier för att utbetalningarna är 
lagliga och korrekta och att de redovisas 
på ett korrekt sätt. De utbetalande 
organen ska uppfylla minimivillkor 
rörande interna förhållanden, kontroller, 
information, kommunikation samt 
övervakning för att få ackrediteringen; 
dessa villkor ska fastställas av
kommissionen i enlighet med led a i 
artikel 12a.1.

Varje medlemsstat ska begränsa antalet 
ackrediterade utbetalande organ enligt 
följande:

(a) Högst ett på nationell nivå eller, 
där så är tillämpligt, ett per region.

(b) Högst ett för förvaltning av både 
EGFJ:s och Ejflus utgifter.

I de fall regionala utbetalande organ 
inrättas ska emellertid medlemsstaterna 
dessutom antingen ackreditera ett 
nationellt utbetalande organ för 
stödordningar som på grund av sin natur 
måste förvaltas på nationell nivå eller 
överlåta förvaltningen av dessa program 
till sina regionala utbetalande organ.

Utbetalande organ som inte har förvaltat 
EGFJ:s och Ejflus utgifter under tre år 
eller mer ska få sin ackreditering 
återkallad.

Medlemsstaterna ska inte utse nya 
utbetalande organ efter den dag då denna 
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förordning träder i kraft.

3. Vid tillämpning av artikel 63.5 och 
63.6 i förordning (EU, Euratom) 2018/... 
[den nya budgetförordningen] (nedan 
kallad budgetförordningen) ska personen 
som ansvarar för det ackrediterade 
utbetalande organet, senast den 15 
februari året efter budgetåret i fråga, 
upprätta och förse kommissionen med 
följande:

(a) Årsräkenskaperna för de utgifter 
som uppstått vid utförandet av det 
ackrediterade utbetalande organets 
uppdrag, enligt artikel 63.5 a i 
budgetförordningen, tillsammans med 
den information som behövs för att 
avsluta räkenskaperna i enlighet med 
artikel 51.

(b) Den årliga rapport om finansiellt 
avslut som avses i artikel 51.1 som visar 
att utgifterna har verkställts i enlighet 
med artikel 35.

(c) En förvaltningsförklaring i 
enlighet med artikel 63.6 i 
budgetförordningen, om att uppgifterna 
är rättvisande, fullständiga och exakta, så 
som anges i artikel 63.6 a i 
budgetförordningen.

Tidsfristen den 15 februari som anges i 
första stycket får i undantagsfall 
förlängas av kommissionen till den 1 
mars på begäran av den berörda 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 63.7 
andra stycket i budgetförordningen.

4. Om ett eller flera av de kriterier 
för ackreditering som föreskrivs i punkt 2 
inte, eller inte längre, uppfylls av ett 
ackrediterat utbetalande organ, ska 
medlemsstaten på eget initiativ eller på 
kommissionens begäran återkalla 
ackrediteringen, såvida inte det 
utbetalande organet genomför 
nödvändiga anpassningar inom en tid 
som bestäms av behörig myndighet 
beroende på hur allvarligt problemet är.
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5. De utbetalande organen ska 
förvalta och säkerställa kontroll av de 
insatser som är kopplade till den 
offentliga intervention för vilken de 
ansvarar och de ska behålla det 
övergripande ansvaret inom detta område.

I de fall stöd ges via ett 
finansieringsinstrument som genomförs 
av EIB eller andra internationella 
finansinstitut där en medlemsstat är 
aktieägare, ska det utbetalande organet 
använda sig av kontrollrapporten som 
styrker betalningsansökningarna och som 
lämnats in av EIB eller någon annan 
internationell institution.

Or. en

(Se den (ändrade) ordalydelsen i den tidigare artikel 8).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår

Kommissionens befogenheter

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om

(a) minimivillkoren för att ackreditera 
utbetalande organ som avses i artikel 8.2 
och de samordningsorgan som avses i 
artikel 8.4, och

(b) de utbetalande organens 
skyldigheter när det gäller offentlig 
intervention och reglerna för innehållet i 
deras förvaltnings- och kontrollansvar.

2.

Kommissionen ska anta 
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genomförandeakter för att fastställa 
regler om

(a) förfarandena för att bevilja, 
återkalla och granska ackrediteringen av 
utbetalande organ och samordningsorgan 
samt förfarandena för övervakningen av 
ackrediteringen av utbetalande organ,

(b) det arbete och de kontroller som 
ska ligga till grund för 
förvaltningsförklaringen från de 
utbetalande organen, och som avses i 
artikel 8.3 c, och

(c) det samordnande organets 
funktion och den överföring av 
information till kommissionen som avses i 
artikel 8.4.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

Or. en

(Texten i denna artikel flyttas (och ändras) till den nya artikel 12a (ny).)

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a

Attesterande organ

Om mer än ett utbetalande organ 
ackrediteras ska medlemsstaterna utse ett 
offentligt samordningsorgan som den ska 
tilldela följande uppgifter:

(a) Samla in den information som ska 
ställas till kommissionens förfogande och 
överföra denna information till 
kommissionen.

(b) Lägga fram den årliga 
prestationsrapport som avses i artikel 
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52.1.

(c) Vidta eller samordna åtgärder för 
att avhjälpa allmänna brister och hålla 
kommissionen underrättad om eventuell 
uppföljning, genom den handlingsplan 
som avses i artikel 39.1 och/eller artikel 
40.1.

(d) Främja och säkerställa en enhetlig 
tillämpning av unionsreglerna.

2. Vid tillämpning av artikel 63.5 och 
63.6 i förordning (EU, Euratom) 2018/... 
[den nya budgetförordningen] (nedan 
kallad budgetförordningen) ska det 
ackrediterade utbetalande organet, senast 
den 15 februari året efter budgetåret i 
fråga, upprätta och förse kommissionen 
med förvaltningsförklaringen, 
innehållande följande:

(a) information om att de 
styrningssystem som inrättats fungerar 
väl och ger nödvändiga garantier för den 
output som rapporterats i den årliga 
prestationsrapporten, i enlighet med 
artikel 63.6 b och c i budgetförordningen,

(b) en analys av typerna och 
omfattningen av de fel och svagheter som 
identifierats i systemen vid revisioner och 
kontroller, samt vilka korrigerande 
åtgärder som vidtagits eller planeras, i 
enlighet med artikel 63.5 b i 
budgetförordningen.

För medlemsstater som saknar 
samordningsorgan ska de uppgifter som 
beskrivs i denna artikel tilldelas den 
behöriga myndigheten.

Samordningsorganet ska av 
medlemsstaterna ges särskild 
ackreditering med avseende på 
bearbetningen av den ekonomiska 
information som avses i första stycket a.

Den årliga prestationsrapport som läggs 
fram av samordningsorganet ska omfattas 
av det yttrande som avses i artikel 11.1 
och ska vid överlämnandet åtföljas av en 
förvaltningsförklaring som gäller hela 
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den rapporten.

Or. en

(Se ordalydelsen i den tidigare artikel 8 (ändrad)).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det yttrandet ska även anges huruvida 
granskningen leder till ett ifrågasättande av 
påståendena i den förvaltningsförklaring 
som avses i punkt 8.3 c.

I det yttrandet ska även anges huruvida 
granskningen leder till ett ifrågasättande av 
påståendena i den förvaltningsförklaring 
som avses i punkt 9a.3 c.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
regler om de attesterande organens 
uppgifter, inbegripet de kontroller som 
ska utföras och vilka organ som ska vara 
föremål kontrollerna och om de certifikat 
och rapporter, tillsammans med 
medföljande handlingar, som dessa organ 
ska upprätta.

När de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna har utsett det 
attesterande organ som avses i artikel 11 
och informerat kommissionen om detta, 
ska kommissionen lämna en komplett 
förteckning över alla sådana organ till 
Europaparlamentet, senast ett år efter … 
[datumet för ikraftträdandet av denna 
förordning] och en andra gång senast 
fyra år senare.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeakterna ska också ange utgår

(a) de revisionsprinciper på vilka det 
attesterande organens yttranden är 
baserade, inklusive en bedömning av 
risker, interna kontroller och den nivå på 
revisionsbevis som krävs,

(b) de revisionsmetoder som, med 
beaktande av internationella 
revisionsstandarder, ska användas av de 
attesterande organen när de utfärdar sina 
yttranden.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Avdelning II – kapitel IIa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIa

Systemet för jordbruksrådgivning
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Artikel 11a

Systemet för jordbruksrådgivning

1. Medlemsstaterna ska i den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
inbegripa tjänster där jordbrukare och 
andra stödmottagare inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan få 
råd om förvaltning av mark och 
jordbruksföretag (nedan kallat 
jordbruksrådgivning).

2. Jordbruksrådgivningen ska 
omfatta den ekonomiska, miljömässiga 
och sociala dimensionen och 
tillhandahålla aktuella tekniska och 
vetenskapliga uppgifter som tagits fram 
genom forskning och innovation. De ska 
integreras i de sammanhängande tjänster 
med jordbruksrådgivare, forskare, 
jordbruksorganisationer och andra 
relevanta berörda parter som utgör 
kunskaps- och innovationssystemen inom 
jordbruket.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att jordbruksrådgivningen är opartisk och 
att rådgivarna inte har några 
intressekonflikter.

4. Systemet för jordbruksrådgivning 
ska åtminstone omfatta följande:

(a) alla de krav, villkor och 
förvaltningsåtaganden som gäller 
jordbrukare och andra stödmottagare och 
som fastställs i den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inbegripet krav och 
normer under villkor, villkor för 
stödordningar samt information om 
finansieringsinstrument och affärsplaner 
som upprättats enligt den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken,

(b) de krav som definieras av 
medlemsstaterna för genomförandet av 
direktiv 2000/60/EG, direktiv 92/43/EEG, 
direktiv 2009/147/EG, direktiv 
2008/50/EG, direktiv (EU) 2016/2284, 
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förordning (EU) 2016/2031, förordning 
(EU) 2016/429, artikel 55 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/20091a samt 
direktiv 2009/128/EG,

(c) jordbruksmetoder som förhindrar 
utvecklingen av antimikrobiell resistens i 
enlighet med meddelandet ”En europeisk 
One Health-handlingsplan mot 
antimikrobiell resistens”1b,

(d) Sektoriella interventioner enligt 
avdelning III kapitel 70 i förordning (EU) 
…/… [förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

(e) innovationsstöd, i synnerhet för 
utarbetande och genomförande av 
operativa grupprojekt inom det 
europeiska innovationspartnerskap för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artikel 114,

(f) utveckling av, och förbättrad 
tillgång till, digital teknik inom jordbruket 
och i landsbygdsområden i enlighet med 
artikel 102.

3. Särskilda krav som rör systemet 
för jordbruksrådgivning:

(a) Medlemsstaterna ska genom ett 
lämpligt offentlig förfarande säkerställa 
att rådgivare som arbetar inom systemet 
för jordbruksrådgivning har lämpliga 
kvalifikationer och får regelbunden 
utbildning.

(b) Medlemsstaterna ska säkerställa 
att rådgivning och kontroll hålls åtskilda. 
I detta avseende och om inte annat 
föreskrivs i nationell rätt om 
allmänhetens tillgång till handlingar, ska 
medlemsstaterna se till att de utvalda och 
utsedda organ som avses i artikel 12.1 inte 
röjer de personuppgifter eller uppgifter 
om enskilda som de inhämtar i samband 
med rådgivningen för andra personer än 
den stödmottagare som driver det berörda 
jordbruksföretaget, med undantag av 
oegentligheter och överträdelser, särskilt 
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brottslig verksamhet, som upptäcks under 
verksamheten och som omfattas av en 
skyldighet i unionsrätten eller den 
nationella rätten att informera en 
offentlig myndighet. Den berörda 
nationella myndigheten ska förse den 
potentiella stödmottagaren, i första hand i 
elektronisk form, med en tillämplig 
förteckning över utvalda och utsedda 
organ enligt artikel 12.1.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 
oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 
79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 
309, 24.11.2009, s. 1).

1b ”A European One Health Action Plan 
against Antimicrobial Resistance (AMR)” 
(COM(2017)339)

Or. en

(Se (den ändrade) texten i artikel 13 i COM (2018)0392 av den 1 juni 2018.)

Motivering

Artikel 13, strategisk plan f, tillägg av ”och förbättrad tillgång till”. 3. ”Särskilda krav som 
rör systemet för jordbruksrådgivning”, se den nuvarande horisontella förordningen i artikel 
13.1–13.3, tillägg i 3. ”Särskilda krav som rör systemet för jordbruksrådgivning” a. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att rådgivare som arbetar inom systemet för 
jordbruksrådgivning har lämpliga kvalifikationer och får regelbunden utbildning.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår

Budgettak

1. Det årliga taket för EGFJ:s 
utgifter ska utgöras av de maximibelopp 
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som fastställts för denna fond enligt 
förordning (EU, Euratom) [COM(2018) 
322 final].

2. I den händelse av att unionsrätten 
anger att summor ska dras av från eller 
läggas till de belopp som avses i punkt 1 
ska kommissionen anta 
genomförandeakter utan att tillämpa det 
förfarande som avses i artikel 101 och 
fastställa det nettoanslag som ska stå till 
förfogande för EGFJ-utgifterna på 
grundval av de data som avses i 
unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Kommissionens befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om

(a) minimivillkoren för att ackreditera 
de utbetalande organ som avses i artikel 
9a.2 och de samordningsorgan som avses 
i artikel 10a.4, och

(b) de utbetalande organens 
skyldigheter när det gäller offentlig 
intervention och reglerna för innehållet i 
deras förvaltnings- och kontrollansvar,

(c) förfarandena för att bevilja, 
återkalla och granska ackrediteringen av 
utbetalande organ och samordningsorgan 
samt förfarandena för övervakningen av 
ackrediteringen av utbetalande organ,

(d) det arbete och de kontroller som 
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ska ligga till grund för 
förvaltningsförklaringen från de 
utbetalande organen, och som avses i 
artikel 9.3 c, och

(e) det samordnande organets 
funktion och den överföring av 
information till kommissionen som avses i 
artikel 10a.4.

3. Kommissionen ska anta 
delegerade akter för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa 
regler om de attesterande organens 
uppgifter, inbegripet de kontroller som 
ska utföras och vilka organ som ska vara 
föremål för kontrollerna och om de 
certifikat och rapporter, tillsammans med 
medföljande handlingar, som dessa organ 
ska upprätta.

Genomförandeakterna ska också ange

(a) de revisionsprinciper på vilka de 
attesterande organens yttranden är 
baserade, inklusive en bedömning av 
risker, interna kontroller och den nivå på 
revisionsbevis som krävs,

(b) de revisionsmetoder som, med 
beaktande av internationella 
revisionsstandarder, ska användas av de 
attesterande organen när de utfärdar sina 
yttranden.

Or. en

(Se ordalydelsen i den tidigare artikel 10 (ändrad)).

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår

Förenlighet med budgettaket

1. Om det för en medlemsstat i 
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unionsrätten föreskrivs ett 
finansieringstak för jordbruksutgifter i 
euro, ska dessa utgifter ersättas upp till 
det taket i euro, och, när artiklarna 37–40 
tillämpas, med nödvändiga justeringar.

2. Medlemsstaternas tilldelning för 
direktstödsinterventioner som avses i 
artikel 81 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken], 
justerade i enlighet med artikel 15 i den 
här förordningen, ska betraktas som 
finansiella tak uttryckta i euro.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a

Förvaltande myndighet

1. Medlemsstaterna ska utse en 
förvaltande myndighet för sina strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna ska 
se till att ett relevant förvaltnings- och 
kontrollsystem har inrättats på ett sätt 
som säkerställer en klar fördelning och ett 
klart åtskiljande av funktionerna mellan 
den förvaltande myndigheten och övriga 
organ. Medlemsstaterna ska ansvara för 
att systemen fungerar effektivt under hela 
perioden för de strategiska planerna inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Den förvaltande myndigheten ska 
ansvara för att de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken förvaltas och 
genomförs på ett effektivt, ändamålsenligt 
och korrekt sätt. Den ska särskilt se till att
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(a) det finns ett lämpligt säkert 
elektroniskt system för att registrera, 
underhålla, hantera och rapportera 
sådana statistiska uppgifter om planen 
och dess genomförande som krävs för 
övervakningen och utvärderingen och, i 
synnerhet, sådana uppgifter som krävs för 
att övervaka genomförandet i förhållande 
till de uppsatta målen,

(b) stödmottagarna och andra organ 
som är involverade i genomförandet av 
insatserna

(i) är informerade om de skyldigheter 
som det beviljade stödet medför och att de 
använder antingen ett separat 
bokföringssystem eller en adekvat 
redovisningskod för alla transaktioner 
som avser en insats,

(ii) känner till kraven i fråga om att 
lämna uppgifter till den förvaltande 
myndigheten och att registrera utfall och 
resultat,

(c) de berörda stödmottagarna ges, på 
lämplig elektronisk väg, en förteckning 
över obligatoriska förvaltningskrav och de 
minimikrav för bra jordbruks- och 
miljöförhållanden som har upprättats i 
enlighet med rubrik III, kapitel I, avsnitt 2 
i förordning (EU) [strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], och som ska 
tillämpas på gårdsnivå, samt tydlig och 
exakt information om dessa,

(d) den förhandsutvärdering som 
avses i artikel 125 i förordning (EU) 
[strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken] 
överensstämmer med utvärderings- och 
övervakningssystemet samt är godkänd 
och överlämnas till kommissionen,

(e) den utvärderingsplan som avses i 
artikel 126 i förordning (EU) [strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] har utarbetats, den 
efterhandsutvärdering som avses i den 
artikeln görs inom de tidsfrister som 
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fastställs i denna förordning och sådana 
utvärderingar görs i enlighet med 
övervaknings- och utvärderingssystemet 
och skickas in till den 
övervakningskommitté som avses i artikel 
111 och till kommissionen,

(f) övervakningskommittén förses 
med de uppgifter och de handlingar som 
behövs för att kontrollera att den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
genomförs i enlighet med de specifika 
målen och prioriteringarna,

(g) en årlig prestationsrapport 
utarbetas som inbegriper sammanfattande 
övervakningstabeller och som, efter 
samråd med övervakningskommittén, 
skickas in till kommissionen,

(h) relevanta uppföljningsåtgärder på 
kommissionens synpunkter om de årliga 
prestationsrapporterna vidtas,

(i) det utbetalande organet får all 
nödvändig information, särskilt om 
förfaranden och eventuella kontroller i 
samband med de insatser som valts ut för 
finansiering, innan utbetalningar 
godkänns,

(j) stödmottagare inom interventioner 
som finansieras av Ejflu, förutom areal-
eller djurrelaterade interventioner, 
bekräftar vilket ekonomiskt stöd som 
mottagits, inbegripet korrekt användning 
av unionens symbol i enlighet med de 
regler som kommissionen har fastställt 
enligt punkt 5,

(k) den strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken ges 
publicitet, bland annat via nätverket inom 
den nationella gemensamma 
jordbrukspolitiken genom att potentiella 
stödmottagare, branschorganisationer, 
näringslivets och arbetsmarknadens 
organisationer, organ som arbetar för att 
främja jämställdhet samt berörda icke-
statliga organisationer, däribland 
miljöorganisationer, får information om 
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de möjligheter som den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken ger och om reglerna 
för att få stöd via den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt via information 
till stödmottagare och allmänheten om 
unionens bidrag till jordbruk och 
landsbygdsutveckling i den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

3. Medlemsstaten eller den 
förvaltande myndigheten får utse ett eller 
flera förmedlande organ, såsom lokala 
myndigheter, regionala utvecklingsorgan 
eller icke-statliga organisationer, för 
förvaltning och genomförande av 
interventioner i de strategiska planerna 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

4. Om en del av dess arbetsuppgifter 
delegeras till ett annat organ ska den 
förvaltande myndigheten fortfarande ha 
det fulla ansvaret för att de 
arbetsuppgifterna förvaltas och fullgörs 
på ett effektivt och korrekt sätt. Den 
förvaltande myndigheten ska se till att det 
finns lämpliga bestämmelser för att det 
andra organet ska kunna få tillgång till 
alla de uppgifter och all den information 
som krävs för att utföra dessa uppgifter.

5. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 138 i förordning (EU) 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken] 
genom att komplettera denna förordning 
med detaljerade bestämmelser om 
tillämpningen av de informations-, 
offentliggörande- och synlighetskrav som 
avses i punkt 2, led j och k. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 139.2 i förordning (EU) .../... 
[förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken].
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Or. en

(Se (den ändrade) texten i artikel 110 ”förvaltande myndighet” i COM (2018)0216 av den 1 
juni 2018.)

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår

Jordbruksreserv

1. En reserv som är avsedd att ge 
ytterligare stöd för jordbrukssektorn för 
styrning av marknaden eller stabilisering 
eller vid kriser som drabbar produktionen 
eller distributionen inom jordbruket 
(nedan kallad jordbruksreserven) ska 
upprättas i början av varje år i EGFJ.

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

Medel från jordbruksreserven ska göras 
tillgängliga för åtgärder enligt artiklarna 
8–21 och 219, 220 och 221 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 för det eller de år då 
ytterligare stöd krävs.

2. Beloppet för jordbruksreserven ska 
vara minst 400 miljoner euro i löpande 
priser i början av varje år under perioden 
2021–2027. Kommissionen får anpassa 
beloppet för jordbruksreserven under året 
när så är lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Genom undantag från artikel 12.2 d i 
budgetförordningen ska anslag i 
jordbruksreserven som inte blivit föremål 
för några åtaganden föras över utan 
tidsbegränsning för att finansiera 
jordbruksreserven påföljande budgetår.

Dessutom ska genom undantag från 
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artikel 12.2 d i budgetförordningen det 
sammanlagda oanvända beloppet från 
krisreserven som finns tillgängligt vid 
utgången av 2020 föras över till år 2021 
utan att återföras till de budgetrubriker 
som täcker de åtgärder som avses i 
artikel 5.2 c och göras tillgängligt för 
finansiering av jordbruksreserven.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruksreserv Krisreserven

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn för styrning av 
marknaden eller stabilisering eller vid 
kriser som drabbar produktionen eller 
distributionen inom jordbruket (nedan 
kallad jordbruksreserven) ska upprättas i 
början av varje år i EGFJ.

En reserv som är avsedd att ge ytterligare 
stöd för jordbrukssektorn vid kriser som 
drabbar produktionen eller distributionen 
inom jordbruket (nedan kallad 
krisreserven) ska upprättas i början av 
varje år.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras 
upp direkt i unionens budget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel från jordbruksreserven ska göras 
tillgängliga för åtgärder enligt artiklarna 
8–21 och 219, 220 och 221 i förordning 
(EU) nr 1308/2013 för det eller de år då 
ytterligare stöd krävs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara 
minst 400 miljoner euro i löpande priser i 
början av varje år under perioden 2021–
2027. Kommissionen får anpassa beloppet 
för jordbruksreserven under året när så är 
lämpligt med tanke på 
marknadsutvecklingen eller utsikterna 
under innevarande eller följande år och 
med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

Beloppet för krisreserven ska vara minst 
400 miljoner euro i löpande priser i början 
av varje år under perioden 2021–2027. 
Kommissionen får anpassa beloppet för 
krisreserven under året när så är lämpligt 
med tanke på marknadsutvecklingen och 
med hänsyn till eventuella inkomster 
avsatta för särskilda ändamål eller 
återbetalningar till följd av oegentligheter 
på jordbruksområdet inom rubrik 2 som 
en första och huvudsaklig källa.
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Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de tillgängliga anslag som avses i 
första stycket inte är tillräckliga, kan 
budgetdisciplin användas för att fylla upp 
den årliga krisreserven som en sista 
utväg.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a

Övervakningskommittén

1. Medlemsstaten ska inrätta en 
kommitté som ska övervaka 
genomförandet av den strategiska planen 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken (nedan kallad 
övervakningskommitté) före inlämnandet 
av planen. Varje övervakningskommitté 
ska själv anta sin arbetsordning. 
Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska alla frågor som påverkar den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken på vägen 
mot dess mål. Medlemsstaten ska 
offentliggöra övervakningskommitténs 
arbetsordning samt alla uppgifter och all 
information som delas med 
övervakningskommittén på 
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övervakningskommitténs webbplats.

2. Medlemsstaten ska besluta om 
sammansättningen av 
övervakningskommittén och säkerställa 
en balanserad representation för de 
berörda offentliga myndigheterna och 
förmedlande organ samt representanter 
för de parter som anges i artikel 94.3 i 
förordning EU [förordningen om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska ha en röst. 
Medlemsstaten ska offentliggöra en 
förteckning över medlemmarna i 
övervakningskommittén på internet. 
Kommissionens företrädare ska delta i 
övervakningskommitténs arbete i 
egenskap av rådgivare.

3. Övervakningskommittén ska i 
synnerhet granska

(a) framstegen med att genomföra 
programmet och att uppnå delmålen och 
målen,

(b) eventuella frågor som påverkar 
prestationen när det gäller den strategiska 
planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och de åtgärder som 
vidtagits för att lösa dem,

(c) de aspekter av 
förhandsbedömningen som anges i 
artikel 52.3 i förordning (EU) [CPR] och 
det strategidokument som avses i 
artikel 53.1 i förordning (EU) [CPR],

(d) framstegen med att genomföra 
utvärderingar och sammanfattande 
utvärderingar och med att följa upp 
resultaten,

(e) genomförandet av 
kommunikations- och synlighetsåtgärder,

(f) administrativt kapacitetsbyggande 
hos offentliga myndigheter och 
stödmottagare, i tillämpliga fall.

4. Övervakningskommittén ska yttra 
sig om
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(g) utkastet till en strategisk plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken,

(h) den metod och de kriterier som 
används för att välja ut insatser,

(i) årliga prestationsrapporter,

(j) utvärderingsplanen och alla 
ändringar av den,

(k) alla förslag från den förvaltande 
myndigheten om ändring av den 
strategiska planen inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

(Se texten i artikel 111 ”Övervakningskommittén” i COM(2018)392).

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Den justeringsgrad som fastställts 
i enlighet med denna artikel ska endast 
tillämpas på direktstöd som överstiger 
2 000 euro och ska beviljas jordbrukare 
under det aktuella kalenderåret.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet, samtidigt 
med budgetförslaget för ett budgetår N, 
lägga fram sina prognoser för budgetåren 
N - 1, N och N + 1.
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Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 7 b ska 
kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla 
dessa satellitdata till de myndigheter som 
är behöriga för arealövervakningssystemet
eller till tjänsteleverantörer som 
bemyndigats av dessa att företräda dem.

I enlighet med artikel 7 b ska 
kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla 
dessa satellitdata till de myndigheter som 
är behöriga för arealövervaknings- och 
kontrollsystemet eller till 
tjänsteleverantörer som bemyndigats av 
dessa att företräda dem.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anförtro specialiserade 
enheter att utföra uppgifter som rör teknik 
eller arbetsmetoder i samband med det 
arealövervakningssystem som avses i 
artikel 64.1 c.

Kommissionen får anförtro specialiserade 
enheter att utföra uppgifter som rör teknik 
eller arbetsmetoder i samband med det 
arealövervaknings- och kontrollsystem
som avses i artikel 64.1 c.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De ska 

1. Mellanliggande betalningar ska 
göras för varje strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De ska 
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beräknas genom att den bidragsnivå som 
gäller för varje interventionstyp tillämpas 
på de offentliga utgifter som betalats och 
som hänför sig till den såsom avses i 
artikel 85 i förordning (EU) 
nr .../...[förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

beräknas genom att den 
medfinansieringsnivå som gäller för varje 
interventionstyp tillämpas på de offentliga 
utgifter som betalats och som hänför sig till 
den såsom avses i artikel 85 i förordning 
(EU) nr .../...[förordningen om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det belopp som ingår i den första 
utgiftsdeklarationen måste ha betalats ut 
tidigare till finansieringsinstrumentet och 
kan uppgå till 25 % av det totala 
bidragsbeloppet för den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som anslagits till finansieringsinstrumentet 
enligt det relevanta finansieringsavtalet.

(a) Det belopp som ingår i den första 
utgiftsdeklarationen måste ha betalats ut 
tidigare till finansieringsinstrumentet och 
kan uppgå till 25 % av det totala 
medfinansieringsbeloppet för den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som anslagits till 
finansieringsinstrumentet enligt det 
relevanta finansieringsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med unionens regler, eller

(b) de har betalats på ett sätt som är 
förenligt med unionens regler, och

Or. en
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl får
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det 
årliga prestationsavslut som avses i artikel 
52 fastställer att skillnaden mellan den 
deklarerade utgiften och det belopp som 
motsvarar relevant rapporterad output är 
mer än 50 % och medlemsstaten inte kan 
anföra vederbörligen motiverade skäl ska
kommissionen anta genomförandeakter för 
att hålla inne de månadsbetalningar som 
avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande 
betalningar som avses i artikel 30.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

I detta syfte ska kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
100, som kompletterar denna förordning 
genom att fastställa närmare regler om 
handlingsplanernas beståndsdelar, 
inklusive i synnerhet en definition av 
framstegsindikatorer, och förfarandet för 
att inrätta handlingsplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa 
närmare regler om handlingsplanernas 
beståndsdelar och förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 101.3.

Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 100, för att 
komplettera denna förordning genom att 
fastställa närmare regler om 
handlingsplanernas beståndsdelar och 
förfarandet för att inrätta 
handlingsplanerna.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeakterna som fastställer de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30, ska ta hänsyn till de 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med första stycket i denna punkt.

Genomförandeakterna som fastställer de 
månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 30, ska ta hänsyn till de 
delegerade akter som antas i enlighet med 
första stycket i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om vilka interventioner och åtgärder som 
medlemsstaterna får betala ut förskott för.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en nödsituation får kommissionen anta 
genomförandeakter för att lösa specifika 
problem med tillämpningen av denna 
artikel. Dessa genomförandeakter får 
avvika från punkt 2, men endast i den 
utsträckning och under den period som 
det är absolut nödvändigt.

I en nödsituation får kommissionen anta 
delegerade akter genom det skyndsamma 
förfarande som avses i artikel 100a, för att 
lösa specifika problem med tillämpningen 
av denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår

Informationsåtgärder

1. Den information som finansieras i 
enlighet med artikel 7 e ska i synnerhet 
syfta till att hjälpa till att förklara, 
genomföra och utveckla den 
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gemensamma jordbrukspolitiken, upplysa 
allmänheten om dess innehåll och mål för 
att återupprätta konsumenternas 
förtroende efter kriser med hjälp av 
informationskampanjer, ge upplysningar 
till jordbrukare och andra parter som 
verkar på landsbygden och främja den 
europeiska jordbruksmodellen samt 
hjälpa medborgarna att förstå den.

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, 
objektiv och heltäckande information, 
både inom och utanför unionen.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 
kan bestå av

(a) årliga arbetsprogram eller andra 
specifika åtgärder som presenteras av en 
tredje part, och

(b) aktiviteter som genomförs på 
kommissionens initiativ.

Dessa lagstadgade åtgärder eller de 
åtgärder som redan finansieras inom 
ramen för en annan unionsverksamhet 
ska uteslutas.

För att genomföra de aktiviteter som 
avses i första stycket led b får 
kommissionen ta hjälp av externa 
experter.

De åtgärder som avses i första stycket ska 
också bidra till att säkerställa gemensam 
kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar, i den mån dessa 
prioriteringar har anknytning till de 
allmänna målen i denna förordning.

3. Kommissionen ska en gång om 
året offentliggöra en ansökningsomgång 
som iakttar de villkor som anges i 
budgetförordningen.

4. Den kommitté som avses i artikel 
101.1 ska informeras om de åtgärder som 
planerats och vidtagits i enlighet med 
denna artikel.

5. Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport om tillämpningen 
av denna artikel till Europaparlamentet 
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och rådet.

Or. en

Motivering

Flyttas upp till artikel 6a (ny) – inga förändringar av innehållet.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) om det attesterande organet utför 
sitt arbete i enlighet med artikel 11 och för 
ändamålen i avsnitt 2 i detta kapitel,

(c) om det attesterande organet utför 
sitt arbete i enlighet med artikel 11 och 
avsnitt 2 i detta kapitel,

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de
regler för avslutande av räkenskaperna 
enligt punkt 1 när det gäller de åtgärder 
som ska vidtas i samband med att de 
genomförandeakter som avses i punkt 1 
andra stycket antas och genomförs, 
inbegripet informationsutbytet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna och de 
tidsfrister som ska iakttas.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 100, för att 
komplettera denna förordning genom att 
fastställa regler för avslutande av 
räkenskaperna enligt punkt 1 när det gäller 
de åtgärder som ska vidtas i samband med 
att de genomförandeakter som avses i 
punkt 1 andra stycket antas och genomförs, 
inbegripet informationsutbytet mellan 
kommissionen och medlemsstaterna och de 
tidsfrister som ska iakttas.

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 52 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årligt prestationsavslut Prestationsavslut två gånger per år

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 101.2. Kommissionen 
ska informera den berörda medlemsstaten 
om sin avsikt och ska ge medlemsstaten 
möjlighet att lämna sina kommentarer 
inom en period om minst 30 dagar, innan 
den lägger fram förslaget till 
genomförandeakt i enlighet med artikel 
3.3 i förordning (EU) nr 182/2011.
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Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning med regler 
om kriterierna för motiveringar från den 
berörda medlemsstaten och metoderna 
och kriterierna för tillämpning av 
minskningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa regler 
om de åtgärder som ska vidtas i samband 
med att den genomförandeakt som avses i 
punkt 1 antas och genomförs, inbegripet 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna, förfarandet och de 
tidsfrister som ska iakttas.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 100, för att 
komplettera denna förordning genom att 
fastställa regler om de åtgärder som ska 
vidtas i samband med att den 
genomförandeakt som avses i punkt 1 antas 
och genomförs, inbegripet 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna, förfarandet och de 
tidsfrister som ska iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur allvarliga de 
konstaterade bristerna är.

2. Kommissionen ska göra en 
bedömning av de belopp som ska undantas 
med hänsyn till hur stor bristen på 
överensstämmelse är. Den ska beakta 
överträdelsens art samt den ekonomiska 
förlust som unionen lidit och ska grunda 
den inställda utbetalningen på 
fastställandet av de belopp som använts 
felaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa regler 
om de åtgärder som ska vidtas i samband 
med att den genomförandeakt som avses i 
punkt 1 antas och genomförs, inbegripet 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna, de tidsfrister som ska 
iakttas och det förlikningsförfarande som 
föreskrivs i punkt 3, inklusive inrättandet 
av förlikningsorganet, dess uppgifter, 

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 100, för att 
komplettera denna förordning genom att 
fastställa regler om de åtgärder som ska 
vidtas i samband med att den 
genomförandeakt som avses i punkt 1 antas 
och genomförs, inbegripet 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna, de tidsfrister som ska 
iakttas och det förlikningsförfarande som 
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sammansättning och arbetsprocedurer. föreskrivs i punkt 3, inklusive inrättandet 
av förlikningsorganet, dess uppgifter, 
sammansättning och arbetsprocedurer. 

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering.

Medlemsstaterna ska säkerställa den 
kontrollnivå som krävs för en effektiv 
riskhantering. Den ansvariga myndigheten 
ska göra stickprov från hela underlaget av 
sökande som, i förekommande fall, utgörs 
av ett slumpmässigt urval för att få en 
representativ felfrekvens och ett 
riskbaserat urval som ska inrikta sig på de 
områden där risken för fel är störst.

Or. en

Motivering

Text från artikel 59.2 i den nuvarande horisontella förordningen.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 61 utgår

Interventionernas förenlighet med 
kontrollernas syften inom vinsektorn

I syfte att tillämpa de interventioner inom 
vinsektorn som avses i förordning (EU) nr 
.../... [förordningen om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] ska medlemsstaterna 
säkerställa att de administrations- och 
kontrollförfaranden som tillämpas för 
dessa interventioner är förenliga med det 
integrerade system som avses i kapitel II i 
denna avdelning när det gäller följande:

(a) Systemen för identifiering av 
jordbruksskiften.

(b) Kontrollerna.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller stödet för 
arealbaserade interventioner som avses i 
artikel 63.2 och som genomförs inom 
ramen för de nationella strategiska 
planerna inom jordbrukspolitiken ska 
medlemsstaterna begära att en ansökan 
görs genom användning av den geospatiala 
ansökan som den behöriga myndigheten 
tillhandahåller för att lämna in en ansökan.

1. När det gäller stödet för 
arealbaserade interventioner som avses i 
artikel 63.2 och som genomförs inom 
ramen för de nationella strategiska 
planerna inom jordbrukspolitiken ska 
medlemsstaterna begära att en ansökan 
görs genom användning av det formulär
som den behöriga myndigheten 
tillhandahåller för att lämna in en
geospatial ansökan.

Or. en
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 70 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta ett kontroll-
och sanktionssystem för det stöd som avses 
i artikel 63.

Medlemsstaterna ska inrätta ett kontroll-
och sanktionssystem för det stöd som avses 
i artikel 63. Medlemsstaterna ska, via de 
utbetalande organen eller av organ som 
de bemyndigat att agera på dess vägnar, 
utföra administrativa kontroller av 
stödansökningarna för att verifiera att 
villkoren för stödberättigande är 
uppfyllda. Dessa kontroller ska 
kompletteras med kontroller på plats.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 70 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1 till 5 i artikel 57 ska gälla i 
tillämpliga delar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) form, innehåll och arrangemang för 
hur följande ska lämnas in eller ställas till 
kommissionens förfogande:

(a) form och arrangemang för hur 
följande ska lämnas in eller ställas till 
kommissionens förfogande:
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Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) grundläggande funktioner och 
regler för det geospatiala 
ansökningssystem och 
arealövervakningssystem som avses i 
artiklarna 67 och 68.

(b) Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 100 med avseende på att 
komplettera denna förordning genom att 
fastställa reglerna och göra dem 
tillgängliga för kommissionen, när det 
gäller att överföra följande

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 1 – led b - led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Bedömningsrapporterna om 
kvaliteten på identifieringssystemet för 
jordbruksskiften, det geospatiala 
ansökningssystemet och 
arealövervakningssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 1 – led b - led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) De avhjälpande åtgärder som 
medlemsstaterna ska genomföra som 
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avses i artiklarna 66, 67 och 68;

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 1 – led b - led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Grundläggande funktioner och 
regler för det geospatiala 
ansökningssystem och 
arealövervakningssystem som avses i 
artiklarna 67 och 68.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 73 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 101.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 101
med avseende på att ändra de tröskelvärden 
som anges i första stycket.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 100
med avseende på att ändra de tröskelvärden 
som anges i första stycket.
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Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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, och

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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].

utgår

Or. en
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Motivering

Artikel 84.3. d ska bli artikel 84.4 (ny) med tillägg av ”Medlemsstaterna ska”.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska fastställa 
kontrollurvalet för de kontroller som 
avses i punkt 3 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].

Or. en

Motivering

Artikel 84.3. d ska bli artikel 84.3a (ny) med tillägg av ”Medlemsstaterna ska”.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan undanta 
mottagarna från administrativa 
sanktioner om det stödbelopp som har 
mottagits under ett år är lika med eller 
mindre än 1 250 euro och om den 
tillgängliga ytan understiger 10 hektar.

Or. en
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Motivering

3 a ska bli 4 ny.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 upprepning ska procentsatsen 
för minskning vara 10% av totalsumman 
av det stöd som avses i punkt 1 i denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 vara minst 15 % av 
totalsumman av det stöd som avses i punkt 
1 i denna artikel och får sträcka sig ända 
till fullständig uteslutning från stöd under 
ett eller flera kalenderår.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 90 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) De utbetalande organens 
förvaltningsförklaringar och 

(ii) De utbetalande organens 
förvaltningsförklaringar och 
årsräkenskaper enligt definitionen i artikel 
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årsräkenskaper. 10a samt resultaten av alla tillgängliga 
genomförda revisioner och kontroller.

Or. en

(Hänvisning till artikel 8 – Samordningsorgan i COM-förslaget och till den nya artikel 10a i 
strukturen för styrningsorganen).

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte offentliggöra den 
information som avses i artikel 44.3 a och 
b i förordning (EU) …/…[förordningen om 
gemensamma bestämmelser] om det 
stödbelopp som en mottagare mottagit 
under ett år är lika med eller mindre än 
1 250 euro.

Medlemsstaterna ska inte offentliggöra den 
information som avses i artikel 44.3 a och 
b i förordning (EU) …/…[förordningen om 
gemensamma bestämmelser] om det 
stödbelopp som en mottagare mottagit 
under ett år är lika med eller mindre än 
1 250 euro och den tillgängliga ytan 
understiger 10 hektar.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 100a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 100a

Godkännandeförfarande

1. Delegerade akter som antas enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan 
dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 2. 
Delgivningen av en delegerad akt till 
Europaparlamentet och rådet ska 
innehålla en motivering till varför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som 
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rådet får invända mot en delegerad akt i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 100.6. I ett sådant fall ska 
kommissionen upphäva akten omedelbart 
efter det att Europaparlamentet eller rådet 
har delgett den sitt beslut om invändning.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 103

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 103 utgår

Övergångsåtgärder

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 101 med avseende på att 
komplettera denna förordning med 
undantag från och tillägg till reglerna i 
denna förordning, om så krävs.

Or. en
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MOTIVERING

Den 1 juni 2018 antog Europeiska kommissionen ett paket med tre lagstiftningsförslag för att 
reformera den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027, inklusive regler om 
finansiering, förvaltning och övervakning (förordning (EU) nr 393/2018). Detta heltäckande 
lagstiftningspaket hade ursprungligen planerats till slutet av 2017. Förseningen innebär en 
snäv tidsplan som sammanfaller med slutet på mandatet för såväl Europaparlamentet som 
kommissionen och därmed gör det svårt för medlagstiftarna att hinna med.

Förseningen beror även på ett sent förslag för den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som 
antogs först i maj 2018 (COM(2018)321) och som innehåller finansieringsramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken i framtiden. För den gemensamma jordbrukspolitiken har 
365 006 miljoner avsatts i EU27 (i åtagandebemyndiganden), vilket motsvarar en minskning 
på cirka 5 %. Tilldelningen för Europeiska garantifonden för jordbruket (nedan kallad EGFJ) 
uppgår till 286,2 miljarder euro, en minskning med -1,1 % medan de 78,8 miljarder euro som 
har avsatts för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) motsvarar en 
minskning med -15,3 %, i samtliga fall jämfört med grundvärdet. Om ytterligare betydande 
ändringar görs till det föreslagna budgettaket under antagandeprocessen, kan eventuellt även 
parlamentets ståndpunkt behöva ses över, vilket innebär att det slutgiltiga beslutet om 
reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är kopplat till det slutgiltiga beslutet om 
den fleråriga budgetramen.

Totalt omfattar paketet med den gemensamma jordbrukspolitiken tre betänkanden: 
Förordningen om finansiering och förvaltning, förordningen om strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som sammanför de nuvarande separata förordningarna om 
direktbetalningar och landsbygdsutveckling i en förordning, samt förordningen om en samlad 
marknadsordning. Eftersom det finns betydande överlappningar, måste de strategiska 
planerna och förordningen om finansiering och förvaltning behandlas och röstas om 
tillsammans.

Vad gäller evidensbasen så ger inte kommissionens konsekvensbedömning något svar på 
kärnfrågan om förenkling, eftersom det inte finns någon detaljerad uppskattning av 
minskningen av den administrativa bördan, som i själva verket överförs från kommissionen 
till medlemsstaterna. Samtidigt har revisionsrättens granskning av den nuvarande 
gemensamma jordbrukspolitiken visat att miljöanpassningsdelen i direktbetalningarna 
visserligen är en bra intention, men har inte uppnått målen fullt ut och medfört en betydande 
administrativ börda. 

Även om det ingår i reformpaketet för jordbrukspolitiken så anser föredraganden att framför 
allt betänkandet om finansiering och förvaltning inte kan behandlas separat från EU:s 
övergripande strategi för strukturfonderna i allmänhet, och förslaget om förordningen om 
gemensamma bestämmelser i synnerhet, eftersom den fungerar som en paraplyförordning för 
alla EU:s fleråriga fonder. Såväl förordningen om gemensamma bestämmelser som 
förordningen om finansiering och förvaltning hänvisar även till den övergripande ram som 
fastställs i den finansiella förordning som täcker alla förvaltningsmodeller (direkta, indirekta 
och delade) och ger grundläggande definitioner (däribland styrning) och villkor (däribland 
revision och kontroll). I förordningen om gemensamma bestämmelser finns både output- och 
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resultatsinriktning, upprättande av milstolpar med en koppling till spridning utifrån 
resultatindikatorer och användning av förenklade kostnadsalternativ såsom schablonbelopp, 
klumpsummor och standardiserade kostnadsenheter som föredraganden anser är viktiga 
instrument även för förvaltningen av EJFLU. Dessutom klargörs kopplingen mellan Leader 
(Ejflu-finansierad) och de initiativ som kommer från europeiska struktur- och 
investeringsfonder. 

I parlamentets resolution om framtiden för livsmedel och jordbruk (P8_TA(2018)0224) från 
maj 2017 om kommissionens meddelande med samma titel (COM(2017)713) rörde de 
viktigaste punkterna ett enkelt och transparent styrningssystem, korrekt funktion av en 
resultatinriktad leveransmodell samt integration av olika jordbruks-, miljö- och klimatåtgärder 
i en heltäckande och förenklad struktur. 
Den mest betydande förändringen i reformförslaget för den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken är övergången från efterlevnad till resultat, samtidigt som många fler 
ansvarsområden flyttas över från kommissionen till medlemsstaterna, bland annat när det 
gäller förvaltning och kontroll såsom anges i förordningen om finansiering och förvaltning. 
Föredraganden ställer sig positiv till detta.

Kärnfrågorna i Europaparlamentets förslag till utkast syftar därför till att etablera en 
lagstiftningsram som gör det möjligt att förbättra genomförandet av en förenklad och 
moderniserad förvaltning och kontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta görs 
genom följande:

Styrningssystem Det dubbla syftet med en både enkel och heltäckande struktur nås 
genom att nästan fullständigt omstrukturera det system kommissionen har föreslagit, i 
synnerhet genom att förtydliga strukturen och behörigheten för det allt större antalet 
institutioner (samordningsorgan, övervakningskommitté) och specificera deras extra uppgifter 
(attesterande organ) i syfte att säkerställa effektivitet, insyn och ansvarsskyldighet.

Rapporteringskrav Systembytet från ren outputrapportering (ekonomisk) till ett 
blandat output- och resultatbaserat (prestation) rapporteringssystem inkluderar minskad 
kontroll från kommissionens sida och ytterligare rapporteringsskyldigheter för 
medlemsstaterna. För att begränsa den oundvikliga ökningen av den administrativa bördan 
(årlig prestationskontroll) och samtidigt säkerställa betydelsen av och kvaliteten på det nya 
prestationsbaserade systemet (prestationsbaserade resultatindikatorer) föreslås en justering av 
rapporteringscykeln.

Krisreserven Den viktiga funktionen med en tillräckligt finansierad, oberoende och 
välriktad krismekanism återinförs men dess omfattning begränsas till endast kriser (inga 
ingrepp på marknaden) samtidigt som man breddar finansieringsbasen både inom och utanför 
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt behåller överföringsprincipen.

Sanktioner och kontroller Tröskeln för uteslutning från sanktioner återinförs på 
1 250 euro per mottagare och upp till 10 hektar behörig mark, som ett viktigt förenklingssteg 
för små jordbrukare. Samtidigt ökar behovet av att medlemsstaterna genomför riskbaserade 
platskontroller och det behövs bättre satelituppgifter från kommissionen för att kunna utföra 
bättre kontroller. För att kunna återinföra en viss harmonisering behövs ett gemensamt system 
med gradvis ökande sanktioner vid bristande efterlevnad.
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Jordbruksrådgivning Detta är en viktig del av genomförandesystemet för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och bör därför finnas kvar i den horisontella förordningen, 
tillsammans med mer detaljerade regler för att säkerställa tillgång för mottagare i alla 
medlemsstater som ett krav på en modern jordbrukspolitik i hela EU.

Demokratisk kontroll Förslagen innehåller ett enormt antal befogenhetsfrågor som 
man ska fatta beslut om i ett senare skede, och som behövde revideras och omarbetas för att 
upprätthålla balansen mellan institutionerna. 

När det gäller ikraftträdandet av lagarna bör man komma ihåg att vid den senaste 
programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken behövdes två år med 
övergångsåtgärder efter det att förslagen hade antagits av medlagstiftarna. Den gången 
sammanföll det dock inte med slutet av valperioderna för parlamentet eller kommissionen och 
inte heller med införandet av nya uppgifter och strukturer. Därför måste en heltäckande lag 
med de nödvändiga övergångsbestämmelserna, i synnerhet för den nya prestationsbaserade 
strategin, antas i god tid så att medlemsstaterna får tillräckligt med tid för att upprätta de nya 
systemen.
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