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6.3.2013 B7-0079/182 

Ändringsförslag  182 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber  
för GUE/NGL-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)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 49 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Stödbelopp Stödbelopp 

1. Medlemsstaterna ska fastställa det årliga 

belopp som ska betalas ut enligt ordningen 

för småbrukare till någon av nedanstående 

nivåer, med förbehåll för punkterna 2 och 

3:  

1. Medlemsstaterna ska fastställa det årliga 

belopp som ska betalas ut enligt ordningen 

för småbrukare till någon av nedanstående 

nivåer, med förbehåll för punkterna 2 och 

3:  

a) Ett belopp som inte överstiger 15 % av 

det nationella genomsnittsstödet per 

stödmottagare.  

a) Ett belopp som inte överstiger 15 % av 

det nationella genomsnittsstödet per 

stödmottagare.  

b) Ett belopp som motsvarar det nationella 

genomsnittsstödet per hektar multiplicerat 

med ett tal som motsvarar antalet hektar 

men som högst får vara tre.  

b) Ett belopp som motsvarar 150 % av det 

nationella genomsnittsstödet per hektar 

multiplicerat med ett tal som motsvarar 

antalet hektar men som högst får vara fem.  

Det nationella genomsnittsstöd som avses i 

första stycket led a ska fastställas av 

medlemsstaterna på grundval av det 

nationella tak som anges i bilaga II för 

kalenderåret 2019 och det antal jordbrukare 

som erhåller stödrättigheter i enlighet med 

artikel 21.1.  

Det nationella genomsnittsstöd som avses i 

första stycket led a ska fastställas av 

medlemsstaterna på grundval av det 

nationella tak som anges i bilaga II för 

kalenderåret 2019 och det antal jordbrukare 

som erhåller stödrättigheter i enlighet med 

artikel 21.1.  

Det nationella genomsnittsstöd som avses i 

första stycket led b ska fastställas av 

medlemsstaterna på grundval av det 

nationella tak som anges i bilaga II för 

Det nationella genomsnittsstöd som avses i 

första stycket led b ska fastställas av 

medlemsstaterna på grundval av det 

nationella tak som anges i bilaga II för 
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kalenderåret 2019 och det stödberättigande 

hektar som deklareras i enlighet med 

artikel 26 under år 2014.  

kalenderåret 2019 och det stödberättigande 

hektar som deklareras i enlighet med 

artikel 26 under år 2014.  

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska inte 

vara lägre än 500 euro och inte högre än 

1 000 euro. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 51.1 ska beloppet, 

om tillämpningen av punkt 1 leder till ett 

belopp som är lägre än 500 euro eller högre 

än 1 000 euro, avrundas uppåt respektive 

neråt till de lägsta eller det högsta beloppet.  

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska inte 

vara lägre än 1 000 euro och inte högre än 

2 000 euro. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 51.1 ska beloppet, 

om tillämpningen av punkt 1 leder till ett 

belopp som är lägre än 1 000 euro eller 

högre än 2 000 euro, avrundas uppåt 

respektive neråt till de lägsta eller det 

högsta beloppet.  

3. Genom undantag från punkt 2 får det 

belopp som avses i punkt 1, på Cypern och 

Malta, fastställas till ett värde som är lägre 

än 500 euro, men minst 200 euro.  

3. Genom undantag från punkt 2 får det 

belopp som avses i punkt 1, på Cypern och 

Malta, fastställas till ett värde som är lägre 

än 500 euro, men minst 200 euro.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Ändringsförslag  183 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
för GUE/NGL-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)0625/3 – 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. Om det sammanlagda stöd som ska 

betalas ut enligt ordningen för småbrukare 

överstiger 25 % 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. 

Or. pt 

 

 


