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6.3.2013 B7-0079/139 

Ändringsförslag  139 
Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski med 
flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 21 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Till följd av den successiva 
integreringen av ytterligare sektorer i 
systemet med samlat gårdsstöd och den 
efterföljande anpassningsperiod som 
beviljats jordbrukarna, har det blivit allt 
svårare att motivera avsevärda 
individuella skillnader i stödnivå per 
hektar med hänvisning till tidigare stöd. 
Därför bör det direkta inkomststödet 
fördelas mer rättvist mellan 
medlemsstaterna, genom att kopplingen 
till tidigare förhållanden minskas och 
unionsbudgetens övergripande 
sammanhang beaktas. För att garantera 
en jämnare fördelning av direktstödet 
samtidigt som hänsyn tas till de 
löneskillnader och skillnader i 
råvarukostnader som fortfarande finns, 
bör direktstödnivåerna per hektar justeras 
progressivt. Medlemsstater med direktstöd 
som ligger under 90 % av genomsnittet 
bör minska skillnaden mellan sin 
nuvarande nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna konvergens bör 
finansieras proportionellt av alla 
medlemsstater med direktstöd som ligger 
över unionsgenomsnittet. Dessutom bör 
alla stödrättigheter som aktiveras under 
2019 i en medlemsstat eller i en region ha 

(21) Utöver konvergensen av stödnivåerna 
på nationell och regional nivå, bör även 
de nationella anslagen för direktstöd 
anpassas så att underskottet minskas med 
30 % i medlemsstater vars nuvarande nivå 
av direktstöd per hektar ligger under 70 % 
av genomsnittet i unionen. I 
medlemsstater med en direktstödsnivå på 
70–80 % av genomsnittet bör underskottet 
minskas med 25 %, och i medlemsstater 
där nivån är över 80 % av genomsnittet 
bör det minskas med 10 %. Till följd av 
tillämpningen av dessa mekanismer bör 
den mottagna nivån inte i någon 
medlemsstat underskrida 55 % av 
unionsgenomsnittet 2014 och 75 % av 
unionsgenomsnittet 2019. I medlemsstater 
med stödnivåer som ligger över 
unionsgenomsnittet, får inte 
konvergensansträngningarna dra ner 
nivåerna under genomsnittsnivån. Denna 
konvergens bör finansieras proportionellt 
av alla medlemsstater med direktstöd som 
ligger över unionsgenomsnittet. 
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ett enhetligt enhetsvärde till följd av en 
konvergens mot detta värde, som bör 
genomföras i linjära steg under 
övergångsperioden. Men för att undvika 
negativa ekonomiska följdverkningar för 
jordbrukarna bör de medlemsstater som 
använt systemet med samlat gårdsstöd och 
särskilt den tidigare modellen, tillåtas att 
ta hänsyn till tidigare faktorer när de 
beräknar värdet på stödrättigheterna 
under det första år som det nya systemet 
tillämpas. Debatten om de kommande 
fleråriga finansiella ramarna för den 
period som inleds 2021 bör även 
fokuseras på målet att uppnå fullständig 
konvergens genom lika fördelning av 
direktstödet inom hela unionen under den 
perioden. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/140 

Ändringsförslag  140 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

Janusz Wojciechowski 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 9 – punkt 1 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Medlemsstaterna kan dessutom 
utesluta arealer som ägnas åt odling av 
genmodifierade grödor. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Ändringsförslag  141 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 6 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna får, i enlighet med 
sina respektive konstitutionella ordningar, 
genomföra relevanta bestämmelser från 
denna förordning på regional nivå. I 
sådana fall ska medlemsstaterna definiera 
regionerna enligt objektiva och icke-
diskriminerade kriterier och sedan dela 
upp det nationella taket mellan 
regionerna. Medlemsstaterna får även 
fatta alla beslut som nämns i denna 
förordning på regional nivå och tillämpa 
de finansiella bestämmelser som 
omnämns i artiklarna 33, 35, 37, 39 och 
51 liksom flexibilitetsmekanismen i 
artikel 14 på de regionala taken. 
Medlemsstaterna får även avgöra om 
regionala reserver ska inrättas för att de 
ska klara av att uppfylla bestämmelserna i 
artikel 23. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Ändringsförslag  142 
Martin Häusling, José Bové 
för Verts/ALE-gruppen 

Corinne Lepage 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 11 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det direktstöd som ska beviljas en 

jordbrukare enligt denna förordning under 

ett visst kalenderår ska minskas enligt 

följande:  

1. Det direktstöd som ska beviljas en 

jordbrukare enligt denna förordning under 

ett visst kalenderår ska minskas enligt 

följande:  

Med 20 % för stödintervallet över 150 000 
euro upp till 200 000 euro.  

Med 10 % för stödintervallet över 25 000 
euro upp till 50 000 euro.  

Med 40 % för stödintervallet över 200 000 
euro upp till 250 000 euro.  

Med 20 % för stödintervallet över 50 000 
euro upp till 75 000 euro.  

Med 70 % för stödintervallet över 250 000 
euro upp till 300 000 euro.  

Med 30 % för stödintervallet över 75 000 
euro upp till 100 000 euro.  

Med 100 % för stödintervallet över 

300 000 euro. 
Med 100 % för stödintervallet över 

100 000 euro. 

Or. en 



 

AM\929546SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/143 

Ändringsförslag  143 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 

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. 

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 B7-0079/144 

Ändringsförslag  144 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Ändringsförslag  145 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 28a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 KAPITEL 1a 

 KOMPLETTERANDE STÖD FÖR 
FÖRSTA HEKTAR 

 Artikel 28a 

 Allmänna bestämmelser 

 Medlemsstaterna ska fastställa antalet 
första hektar som är stödberättigande för 
denna bestämmelse. Hektarantalet ska 
motsvara antal stödrättigheter som 
aktiverats av jordbrukaren i enlighet med 
artikel 26.1, upp till en gräns som 
motsvarar den genomsnittliga storleken 
på jordbruksföretag i den berörda 
medlemsstaten. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Ändringsförslag  146 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 29 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Jordbrukare som är berättigade till stöd 

inom ramen för grundstödordningen i 

kapitel 1 ska på sina stödberättigande 

hektar enligt artikel 25.5 använda följande 

jordbruksmetoder med gynnsam inverkan 

på klimatet och miljön: 

1. Jordbrukare vars åkermark uppgår till 
mer än 10 hektar som är berättigade till 
stöd inom ramen för ordningen för 

grundstöd enligt kapitel 1 ska på sina 

stödberättigande hektar enligt artikel 25.5 

använda följande jordbruksmetoder med 

gynnsam inverkan på klimatet och miljön: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Ändringsförslag  147 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 29 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Ha tre olika grödor på sin åkermark 
när jordbrukarens åkermark omfattar 
mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 
naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 
under en betydande del av året. 

(a) Ha växelbruk. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Ändringsförslag  148 
Martin Häusling 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 29 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Bevara permanent gräsmark på 

jordbruksföretaget.  

(b) Bevara permanent gräsmark och 
permanent betesmark på 
jordbruksföretaget. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Ändringsförslag  149 
Martin Häusling, José Bové 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 30 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Diversifiering av grödor Växelbruk 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Ändringsförslag  150 
Martin Häusling, José Bové 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
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 30 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 

mer än tre hektar och inte uteslutande 
används för vallproduktion (sådd eller 

naturlig), helt lämnats i träda eller helt 
odlats med gröda som står under vatten 

under en betydande del av året, ska 

odlingen av åkermarken bestå av minst 
tre olika grödor. Ingen av dessa tre grödor 
får uppta mindre än 5 % av åkermarken 
och huvudgrödan får inte uppta mer än 
70 % av åkermarken. 

1. Om jordbrukarens åkermark omfattar 

mer än tio hektar och inte används för 
vallproduktion (sådd eller naturlig), 

lämnats i träda eller odlats med permanent 
gröda som står under vatten under en 

betydande del av året, ska odlingen av 

åkermarken bestå av en växtföljd med 
tre grödor i tre år i följd. Kvävebindande 
grödor ska ingå i växelbruket. Odlingen 
av kvävebindande grödor får förlängas. 

Or. en 

 

 


