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6.3.2013 B7-0079/99 

Ändringsförslag  99 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 43 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(43) För att kunna stärka sin 

landsbygdsutvecklingspolitik bör 

medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 

medel från sina tak för direktstöd till stöd 

avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 

bör medlemsstater där direktstödsnivån 

ligger under 90 % av den genomsnittliga 

stödnivån i unionen ges möjlighet att 

överföra medel från stöd avsett för 

landsbygdsutveckling till taket för 

direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 

vissa gränser, göras en gång och för hela 

den här förordningens tillämpningstid. 

(43) För att kunna stärka sin 

landsbygdsutvecklingspolitik bör 

medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 

medel från sina tak för direktstöd till stöd 

avsett för landsbygdsutveckling. Alla 

medlemsstater bör kunna komplettera 

övergången med ett belopp som är 

proportionellt till de outnyttjade medlen 

för miljöanpassning i syfte att ytterligare 

stödja miljö- och klimatåtgärder i 

jordbruket. Ett sådant val bör, inom ramen 

för vissa gränser, göras en gång och för 

hela den här förordningens tillämpningstid. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Ändringsförslag  100 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Före den 1 augusti 2013 får 

medlemsstaterna besluta att högst 10 % av 

deras årliga tak för kalenderåren 

2014-2019 enligt bilaga II till denna 

förordning ska beviljas i form av extrastöd 

för åtgärder inom program för 

landsbygdsutveckling som finansieras 

genom EJFLU i enlighet med förordning 

(EU) nr […] [förordningen om 

landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 

motsvarande beloppet inte längre kunna 

beviljas i form av direktstöd. 

1. Före den 1 augusti 2013 får 

medlemsstaterna besluta att högst 20 % av 

deras årliga tak för kalenderåren 

2014-2019 enligt bilaga II till denna 

förordning ska beviljas i form av extrastöd 

för åtgärder inom program för 

landsbygdsutveckling som finansieras 

genom EJFLU i enlighet med förordning 

(EU) nr […] [förordningen om 

landsbygdsutveckling]. Därefter ska det 

motsvarande beloppet inte längre kunna 

beviljas i form av direktstöd. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Ändringsförslag  101 
Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 
Kadenbach med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medel som överförs som extrastöd för 

åtgärder inom program för 

landsbygdsutveckling i enlighet med 

första stycket ska inte samfinansieras. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Ändringsförslag  102 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, i form av ändringsförslag som avser 
lagstiftningstext B7-0079/2013 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 14 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Före den 1 augusti 2013 får Bulgarien, 

Estland, Finland, Förenade kungariket, 

Lettland, Litauen, Polen, Portugal, 

Rumänien, Slovakien, Spanien och 

Sverige besluta att högst 5 % av det 

belopp som avsätts för stödåtgärder inom 

program för landsbygdsutveckling som 

under perioden 2015–2020 finansieras 

genom EJFLU i enlighet med förordning 

(EU) nr […] [förordningen om 

landsbygdsutveckling] ska beviljas i form 

av direktstöd enligt den här förordningen. 

Därefter ska det motsvarande beloppet 

inte längre kunna beviljas i form av 

direktstöd inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsprogram. 

utgår 

Det beslut som avses i första stycket ska 

anmälas till kommissionen senast den dag 

som avses i samma stycke. 

 

Den procentsats som anmäls i enlighet 

med andra stycket ska vara densamma för 

de år som anges i punkt 1 första stycket. 

 

Or. en 

 

 


