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6.3.2013 B7-0079/165 

Ändringsförslag  165 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 15 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 

mellan jordbrukare kännetecknas av att en 

oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 

ett ganska litet antal större stödmottagare. 

På grund av storskaligheten behöver större 

stödmottagare inte få lika stort stöd per 

enhet för att syftet med inkomststödet ska 

uppnås. Förmågan att anpassa sig gör det 

dessutom lättare för större stödmottagare 

att vara verksamma med lägre stöd per 

enhet. Därför är det rimligt att införa en 

ordning för större stödmottagare där 

stödnivån successivt minskas och till sist 

omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 

fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 

Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 

behovet av avlönad arbetskraft så att man 

undviker snedvridningseffekter för större 

jordbruk med många anställda. Dessa 

maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 

stöd som beviljas jordbruk som använder 

jordbruksmetoder som är gynnsamma för 

klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 

leda till att de gynnsamma mål som 

eftersträvas inte uppnås i lika stor 

utsträckning. För att effektivisera 

införandet av ett övre tak bör 

medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 

(15) Fördelningen av direkt inkomststöd 

mellan jordbrukare kännetecknas av att en 

oproportionerligt stor del av stödet tilldelas 

ett ganska litet antal större stödmottagare. 

På grund av storskaligheten behöver större 

stödmottagare inte få lika stort stöd per 

enhet för att syftet med inkomststödet ska 

uppnås. Förmågan att anpassa sig gör det 

dessutom lättare för större stödmottagare 

att vara verksamma med lägre stöd per 

enhet. Därför är det rimligt att införa en 

ordning för större stödmottagare där 

stödnivån successivt minskas och till sist 

omfattas av ett tak, i syfte att förbättra 

fördelningen av stöd mellan jordbrukare. 

Sådana ordningar bör dock ta hänsyn till 

behovet av avlönad arbetskraft så att man 

undviker snedvridningseffekter för större 

jordbruk med många anställda. Dessa 

maximala stödnivåer bör inte gälla sådant 

stöd som beviljas jordbruk som använder 

jordbruksmetoder som är gynnsamma för 

klimat och miljö, eftersom det skulle kunna 

leda till att de gynnsamma mål som 

eftersträvas inte uppnås i lika stor 

utsträckning. För att effektivisera 

införandet av ett övre tak bör 

medlemsstaterna fastställa vissa kriterier 
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för att undvika att systemet missbrukas av 

jordbrukare som försöker undgå dess 

effekter. Intäkterna från minskningarna av 

och från de övre taken för stödet till större 

stödmottagare bör stanna i de 

medlemsstater där de genererades och bör 

användas till att finansiera projekt som 

väsentligt bidrar till innovation i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] av den … om 

stöd till landsbygdsutveckling från 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (EJFLU) 

[förordningen om
15

 

landsbygdsutveckling]. 

för att undvika att systemet missbrukas av 

jordbrukare som försöker undgå dess 

effekter. Intäkterna från minskningarna av 

och från de övre taken för stödet till större 

stödmottagare bör stanna i de 

medlemsstater där de genererades och bör 

användas till att finansiera offentliga 

mekanismer för att uppnå stabila och 

lönande jordbrukspriser. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Ändringsförslag  166 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 27 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 

när det gäller åtgärden för diversifiering av 

grödor tillämpas på ett proportionerligt och 

icke-diskriminerande sätt och leder till ett 

ökat skydd av miljön, bör befogenhet att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget delegeras till kommissionen i 

syfte att anta en definition av grödor och 

anta regler för tillämpningen av den 

åtgärden. 

(27) För att säkerställa att skyldigheterna 

när det gäller åtgärden för växelbruk 

tillämpas på ett proportionerligt och icke-

diskriminerande sätt och leder till ett ökat 

skydd av miljön, bör befogenhet att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

delegeras till kommissionen i syfte att anta 

en definition av grödor och anta regler för 

tillämpningen av den åtgärden. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Ändringsförslag  167 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 4 – punkt 1 – led fa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) växelbruk: grödeodling som omfattar 

minst fyra olika sorters grödor, varav en 

ska vara en baljväxt. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Ändringsförslag  168 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 9 – punkt 1 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Deras jordbruksverksamhet endast 

utgör en obetydlig del av hela deras 

ekonomiska verksamhet, eller deras 

huvudsakliga mål med verksamheten eller 

företaget inte är att utöva 

jordbruksverksamhet. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Ändringsförslag  169 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Successiv minskning och införande av 

stödtak  

Successiv minskning och införande av 

stödtak  

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 50 % 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.  

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 

beräknas genom att de löner som verkligen 

betalats och redovisats av jordbrukaren 

under det föregående året, inbegripet 

skatter och sociala avgifter relaterade till 

anställning, dras av från det sammanlagda 

direktstöd som ursprungligen skulle ha 

betalats ut till jordbrukaren; de stöd som 

beviljas enligt avdelning III kapitel 2 i 

denna förordning ska inte beaktas.  

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 

beräknas genom att de löner som verkligen 

betalats och redovisats av jordbrukaren 

under det föregående året, inbegripet 

skatter och sociala avgifter relaterade till 

anställning, dras av från det sammanlagda 

direktstöd som ursprungligen skulle ha 

betalats ut till jordbrukaren; de stöd som 

beviljas enligt avdelning III kapitel 2 i 

denna förordning ska inte beaktas.  
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3. Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 

inte utbetalas till jordbrukare för vilka det 

är fastställt att de, från den dag då 

kommissionens förslag till denna 

förordning offentliggjordes, på ett konstlat 

sätt har skapat förutsättningar för att undgå 

verkningarna av denna artikel.  

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att stöd 

inte utbetalas till jordbrukare för vilka det 

är fastställt att de, från den dag då 

kommissionens förslag till denna 

förordning offentliggjordes, på ett konstlat 

sätt har skapat förutsättningar för att undgå 

verkningarna av denna artikel.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Ändringsförslag  170 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 29 – punkt 1 – led ba (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Deras jordbruksverksamhet endast 

utgör en obetydlig del av hela deras 

ekonomiska verksamhet, eller deras 

huvudsakliga mål med verksamheten eller 

företaget inte är att utöva 

jordbruksverksamhet. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Ändringsförslag  171 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 36 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Allmänna bestämmelser  Allmänna bestämmelser  

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 

stöd till unga jordbrukare som är 

berättigade till stöd enligt ordningen för 

grundstöd i kapitel 1.  

1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 

stöd till unga jordbrukare och nya 

jordbrukare som är berättigade till stöd 

enligt ordningen för grundstöd i kapitel 1.  

2. I detta kapitel avses med unga 

jordbrukare  

2. I detta kapitel avses med unga 

jordbrukare och nya jordbrukare  

a) fysiska personer som för första gången 

etablerar sig som driftsledare inom ett 

jordbruksföretag eller som redan hade 

etablerat ett sådant företag fem år innan 

den första ansökan om anslutning till 

ordningen för grundstöd enligt artikel 73.1 

i förordning (EU) nr […] [den horisontella 

förordningen] lämnades in, och  

a) fysiska personer som för första gången 

etablerar sig som driftsledare inom ett 

jordbruksföretag eller som redan hade 

etablerat ett sådant företag fem år innan 

den första ansökan om anslutning till 

ordningen för grundstöd enligt artikel 73.1 

i förordning (EU) nr […] [den horisontella 

förordningen] lämnades in, och  

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 

ansökan som avses i led a lämnas in.  

b) som ännu inte har fyllt 40 år när den 

ansökan som avses i led a lämnas in.  

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 

finansiell disciplin, gradvis stödminskning 

och införandet av övre tak, linjära 

minskningar i enlighet med artikel 7 samt 

eventuella minskningar och uteslutningar 

som ska tillämpas i enlighet med artikel 65 

i förordning (EU) nr […] [den horisontella 

förordningen], ska det stöd som avses i 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 

finansiell disciplin, gradvis stödminskning 

och införandet av övre tak, linjära 

minskningar i enlighet med artikel 7 samt 

eventuella minskningar och uteslutningar 

som ska tillämpas i enlighet med artikel 65 

i förordning (EU) nr […] [den horisontella 

förordningen], ska det stöd som avses i 
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punkt 1 i denna artikel beviljas årligen när 

stödrättigheter har aktiverats av 

jordbrukaren.  

punkt 1 i denna artikel beviljas årligen när 

stödrättigheter har aktiverats av 

jordbrukaren.  

4. Stödet enligt punkt 1 ska beviljas per 

jordbrukare under en period på högst fem 

år. Perioden ska minskas proportionellt 

med det antal år som har förflutit från det 

att företaget startades fram till dess att den 

ansökan som avses i punkt 2 a lämnades in 

första gången.  

4. Stödet enligt punkt 1 ska beviljas per 

jordbrukare under en period på högst fem 

år. Perioden ska minskas proportionellt 

med det antal år som har förflutit från det 

att företaget startades fram till dess att den 

ansökan som avses i punkt 2 a lämnades in 

första gången.  

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 

det stöd som avses i punkt 1 genom att 

multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 

genomsnittsvärdet av de stödrättigheter 

som innehas av jordbrukaren med det antal 

stödrättigheter som denna har aktiverat i 

enlighet med artikel 26.1.  

5. Medlemsstaterna ska varje år beräkna 

det stöd som avses i punkt 1 genom att 

multiplicera ett tal motsvarande 25 % av 

genomsnittsvärdet av de stödrättigheter 

som innehas av jordbrukaren med det antal 

stödrättigheter som denna har aktiverat i 

enlighet med artikel 26.1.  

Vid tillämpning av första stycket ska 

medlemsstaterna iaktta följande övre 

gränser för det antal aktiverade 

stödrättigheter som ska beaktas:  

Vid tillämpning av första stycket ska 

medlemsstaterna iaktta följande övre 

gränser för det antal aktiverade 

stödrättigheter som ska beaktas:  

a) I medlemsstater där jordbruksföretagens 

genomsnittsstorlek enligt bilaga VI uppgår 

till 25 hektar eller mindre, högst 25 

aktiverade stödrättigheter.  

a) I medlemsstater där jordbruksföretagens 

genomsnittsstorlek enligt bilaga VI uppgår 

till 25 hektar eller mindre, högst 25 

aktiverade stödrättigheter.  

b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 

har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 

på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 

stödrättigheter och högst ett antal som inte 

får överstiga genomsnittsstorleken.  

b) I medlemsstater där jordbruksföretagen 

har en genomsnittstorlek enligt bilaga VI 

på över 25 hektar, minst 25 aktiverade 

stödrättigheter och högst ett antal som inte 

får överstiga genomsnittsstorleken.  

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 rörande de villkor enligt vilka en fysisk 

person får anses berättigad att motta stöd 

enligt punkt 1, särskilt vad gäller 

tillämpningen av den åldersgräns som 

fastställs i punkt 2 b på en eller flera 

fysiska personer som ingår den juridiska 

personen.  

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 rörande de villkor enligt vilka en fysisk 

person får anses berättigad att motta stöd 

enligt punkt 1, särskilt vad gäller 

tillämpningen av den åldersgräns som 

fastställs i punkt 2 b på en eller flera 

fysiska personer som ingår den juridiska 

personen.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Ändringsförslag  172 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 38 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser 

1. Medlemsstaterna får bevilja kopplat stöd 

till jordbrukare på de villkor som fastställs 

i detta kapitel.  

1. Medlemsstaterna får bevilja kopplat stöd 

till jordbrukare på de villkor som fastställs 

i detta kapitel.  

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 

sektorer och produktion: durumvete, 

oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 

lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 

mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 

getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 

silkesmaskar, torkat foder, humle, 

sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt 

och grönsaker samt skottskog med kort 

omloppstid.  

Kopplat stöd kan utbetalas till följande 

sektorer och produktion: durumvete, 

oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, 

lin, hampa ris, nötter, stärkelsepotatis, 

mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och 

getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, 

silkesmaskar, torkat foder, humle, 

sockerbetor, sockerrör och cikoria och 

frukt och grönsaker.  

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 

sektorer eller till regioner i en medlemsstat 

där särskilda typer av jordbruk eller 

särskilda jordbrukssektorer genomgår 

särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 

av ekonomiska och/eller sociala och/eller 

miljömässiga skäl.  

2. Kopplat stöd får endast utbetalas till 

sektorer eller till regioner i en medlemsstat 

där särskilda typer av jordbruk eller 

särskilda jordbrukssektorer genomgår 

särskilda svårigheter och är särskilt viktiga 

av ekonomiska och/eller sociala och/eller 

miljömässiga skäl.  

3. Genom undantag från punkt 2 kan 

kopplat stöd också beviljas till jordbrukare 

som den 31 december 2013 innehade 

stödrättigheter som beviljats i enlighet med 

3. Genom undantag från punkt 2 kan 

kopplat stöd också beviljas till jordbrukare 

som den 31 december 2013 innehade 

stödrättigheter som beviljats i enlighet med 
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avdelning III kapitel 3 avsnitt 2 och artikel 

71m i förordning (EG) nr 1782/2003 och i 

enlighet med artikel 60 och artikel 65 

fjärde stycket i förordning (EG) nr 

73/2009;  

avdelning III kapitel 3 avsnitt 2 och artikel 

71m i förordning (EG) nr 1782/2003 och i 

enlighet med artikel 60 och artikel 65 

fjärde stycket i förordning (EG) nr 

73/2009;  

4.  Kopplat stöd får endast beviljas i den 

utsträckning som är nödvändig för att 

skapa ett incitament till att upprätthålla de 

aktuella produktionsnivåerna i dessa 

regioner.  

4.  Kopplat stöd får endast beviljas i den 

utsträckning som är nödvändig för att 

skapa ett incitament till att upprätthålla de 

aktuella nivåerna för jordbruksproduktion 

och sysselsättning inom jordbruket i dessa 

regioner.  

5. Kopplat stöd ska betalas ut i form av 

årligt stöd och ska beviljas inom fastställda 

kvantitativa gränser och vara grundat på 

fastställda arealer och avkastningar eller på 

ett fastställt antal djur.  

5. Kopplat stöd ska betalas ut i form av 

årligt stöd och ska beviljas inom fastställda 

kvantitativa gränser och vara grundat på 

fastställda arealer och avkastningar eller på 

ett fastställt antal djur.  

6. Allt stöd som beviljas enligt denna 

artikel ska vara förenligt med andra 

unionsåtgärder och annan unionspolitik.  

6. Allt stöd som beviljas enligt denna 

artikel ska vara förenligt med andra 

unionsåtgärder och annan unionspolitik.  

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 när det gäller  

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 

55 när det gäller  

a) villkoren för beviljande av det stöd som 

avses i detta kapitel,  

a) villkoren för beviljande av det stöd som 

avses i detta kapitel,  

b) regler om förenlighet med andra 

unionsåtgärder och om kumulering av stöd.  

b) regler om förenlighet med andra 

unionsåtgärder och om kumulering av stöd.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/173 

Ändringsförslag  173 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 47a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 47a 

 Allmänna regler för stöd för smågårdar 

 1. Medlemsstaterna ska bevilja ett årligt 

stöd till smågårdar och småbruk som är 

berättigade till stöd enligt ordningen för 

grundstöd i kapitel 1. 

 2. Vid tillämpning av detta kapitel innebär 

smågårdar eller småbruk jordbruk vars 

storlek fastställs av medlemsstaterna. 

Definitionskriterierna anges i delegerade 

akter till kommissionen. 

 3. Utan att det påverkar tillämpningen av 

finansiell disciplin, gradvis stödminskning 

och införandet av övre tak, linjära 

minskningar i enlighet med artikel 7 samt 

eventuella minskningar och uteslutningar 

som ska tillämpas i enlighet med artikel 

65 i förordning (EU) nr […] [den 

horisontella förordningen], ska det stöd 

som avses i punkt 1 i denna artikel 

beviljas årligen när stödrättigheter har 

aktiverats av jordbrukaren. 

 4. Medlemsstaterna ska fastställa det 

belopp som avses i punkt 1 inom ramen 

för de finansiella bestämmelserna i artikel 
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51.2 i denna förordning. 

 5. Jordbrukare som får stöd inom ramen 

för smågårdar och småbruk får delta i de 

tematiska delprogram som avses i artikel 

8.1 b tredje stycket i förordningen om 

landsbygdsutveckling. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Ändringsförslag  174 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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 51 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om det sammanlagda stöd som ska 

betalas ut enligt ordningen för småbrukare 

överstiger 10 % av det årliga nationella 

taket i bilaga II, ska medlemsstaterna 

tillämpa en linjär minskning på de belopp 

som ska betalas ut i enlighet med denna 

avdelning, så att den angivna 

procentsatsen efterlevs. 

2. Stöd som ska betalas ut enligt ordningen 

för mycket små gårdar och ordningen för 

småbrukare är en prioriterad fråga och 

medlemsstaterna ska tillämpa en linjär 

minskning på de belopp som ska betalas ut 

i enlighet med denna avdelning så att det 

årliga nationella taket i bilaga II efterlevs. 

Or. fr 

 

 


