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6.3.2013 B7-0082/210 

Ändringsförslag  210 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Med de kopplingar som finns mellan 

denna förordning och den gemensamma 

jordbrukspolitikens övriga instrument samt 

de begränsningar en utvidgad union 

innebär för medlemsstaternas finansiella 

medel, kan förordningens mål inte i 

tillräcklig utsträckning uppnås av de 

enskilda medlemsstaterna. Målen nås i 

stället bättre på unionsnivå genom en 

flerårig garanterad unionsfinansiering och 

genom en fokusering på prioriteringar på 

unionsnivå, kan unionen besluta om 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

artikel 5.4 i fördraget går denna förordning 

inte utöver vad som är nödvändigt för att 

nå detta mål. 

(2) Förordningens mål kan inte i 

tillräcklig utsträckning uppnås av de 

enskilda medlemsstaterna med tanke på 

de kopplingar som finns mellan denna 

förordning och den gemensamma 

jordbrukspolitikens övriga instrument samt 

de begränsningar en utvidgad union 

innebär för medlemsstaternas finansiella 

medel och kan enbart nås bättre på 

unionsnivå genom en garanterad flerårig 

ambitiös unionsfinansiering som fokuserar 

på dess prioriteringar och med tanke på 

att den gemensamma jordbrukspolitikens 

mål, dvs. att garantera 

jordbruksproduktionen, säkerställa att 

jordbrukarna lever under anständiga 

förhållanden, stabilisera marknaderna 

och säkerställa att EU:s befolkning har 

tillgång till rimligt prissatta livsmedel, 

enbart kan nås genom säkerställandet av 

lämplig finansiering som i fasta priser 

minst motsvarar finansieringen i den 

föregående fleråriga budgetramen, kan 

unionen besluta om åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i 

fördraget om Europeiska unionen.  I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

artikel 5.4 i fördraget går denna förordning 

inte utöver vad som är nödvändigt för att 
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nå detta mål. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Ändringsförslag  211 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Unionens budget bör finansiera den 

gemensamma jordbrukspolitikens utgifter, 

inbegripet utgifterna för 

landsbygdutveckling, genom de båda 

fonderna, antingen direkt eller inom ramen 

för delad förvaltning med medlemsstaterna. 

Det bör specificeras vilka typer av åtgärder 

som kan finansieras via dessa fonder. 

(6) Unionens budget bör på lämpligt sätt 

finansiera den gemensamma 

jordbrukspolitikens utgifter, så att den kan 

tillmötesgå målen om att bevara 

jordbruksproduktionen på europeisk mark 

och garantera jordbrukarnas inkomster 

med hänsyn tagen till utvecklingen av 

marknadspriserna och priserna på 

insatsvarorna inom jordbruket. Unionens 

budget bör således bevilja ambitiösa 

bidrag, inbegripet bidragen för 

landsbygdutveckling, genom de båda 

fonderna, antingen direkt eller inom ramen 

för delad förvaltning med medlemsstaterna. 

Det bör specificeras vilka typer av åtgärder 

som kan finansieras via dessa fonder. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/212 

Ändringsförslag  212 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 15 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Inom ramen för budgetdisciplinen är 

det nödvändigt att ange ett årligt tak för de 

utgifter som finansieras genom EGFJ med 

hänsyn till de högsta belopp som fastställs 

för fonden i enlighet med den fleråriga 

budgetram som föreskrivs i rådets 

förordning (EU) nr xxx/xxx av den [ ] om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020
15
 

[MFF]. 

(15) Inom ramen för budgetdisciplinen är 

det nödvändigt att ange ett årligt tak för de 

utgifter som finansieras genom EGFJ med 

hänsyn till de högsta belopp som fastställs 

för fonden i enlighet med den fleråriga 

budgetram som föreskrivs i rådets 

förordning (EU) nr xxx/xxx av den [ ] om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020
15
 

[MFF]. För att den gemensamma 

jordbrukspolitikens mål ska kunna 

respekteras måste det finnas en flerårig 

budgetram för 2014–2020 som 

säkerställer att medlen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken minst 

motsvarar de medel som avsattes i den 

föregående fleråriga budgetramen i fasta 

priser och som tar hänsyn till 

utvecklingen av produktionskostnaderna 

inom berörda sektorer. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/213 

Ändringsförslag  213 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 18 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) De åtgärder som vidtas för att 

fastställa det ekonomiska bidraget från 

EGFJ och från EJFLU när det gäller att 

beräkna finansieringstaken påverkar inte 

den befogenhet som budgetmyndigheten 

har enligt fördraget. Dessa åtgärder ska 

därför grundas på de referensbelopp som 

fastställs i enlighet med det 

interinstitutionella avtalet mellan 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om samarbete i 

budgetfrågor och sund ekonomisk 

förvaltning
17
 och förordning (EU) nr 

xxx/xxx [MFF]. 

(18) De åtgärder som vidtas för att 

fastställa det ekonomiska bidraget från 

EGFJ och från EJFLU när det gäller att 

beräkna finansieringstaken påverkar inte 

den befogenhet som budgetmyndigheten 

har enligt fördraget. Dessa åtgärder ska 

därför grundas på de referensbelopp som 

fastställs i enlighet med det 

interinstitutionella avtalet mellan 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om samarbete i 

budgetfrågor och sund ekonomisk 

förvaltning
17
 och förordning (EU) nr 

xxx/xxx [MFF] och ta hänsyn till 

prisutvecklingen för insatsvaror inom 

jordbruket och till kostnaderna för att 

anpassa jordbruksproduktionen till 

bestämmelser som bättre respekterar 

miljön och djurskyddet. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/214 

Ändringsförslag  214 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 68 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(68) Varje åtgärd inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken bör 

omfattas av övervakning och utvärdering 

för att förbättra dess kvalitet och påvisa 

dess resultat. I detta sammanhang bör det 

upprättas en förteckning över indikatorer, 

och inverkan av den gemensamma 

jordbrukspolitiken bör utvärderas av 

kommissionen i förhållande till politiska 

mål. Kommissionen bör fastställa ramarna 

för en gemensam övervakning och 

utvärdering som bland annat säkerställer att 

relevanta uppgifter, inbegripet information 

från medlemsstaterna, är tillgängliga i tid. 

När den gör det bör den ta hänsyn till 

uppgiftsbehoven och synergieffekterna 

mellan potentiella uppgiftskällor. Enligt 

meddelandet från kommissionen till rådet, 

Europaparlamentet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén - En budget för Europa 
2020 – Del II bör klimatrelaterade utgifter i 
EU-budgeten öka till minst 20 %, med 

bidrag från olika politikområden. 

Kommissionen bör därför kunna utvärdera 

inverkan av unionens stöd inom ramen för 

den gemensamma jordbrukspolitiken på 

klimatmålen. 

(68) Varje åtgärd inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken bör 

omfattas av övervakning och utvärdering 

för att förbättra dess kvalitet och påvisa 

dess resultat. I detta sammanhang bör det 

upprättas en förteckning över indikatorer, 

och inverkan av den gemensamma 

jordbrukspolitiken bör utvärderas av 

kommissionen i förhållande till följande 

politiska mål: bevarande av en varierad 

jordbruksproduktion av hög kvalitet på 

europeisk mark, stabilisering av 

marknaderna, rimliga inkomster för 

jordbrukarna genom garantier för stabila 

priser på en given produktionsmängd, 

tillhandahållande av livsmedel av hög 

kvalitet till rimliga priser samt respekt för 

tredjeländers livsmedelssuveränitet. 

Kommissionen bör fastställa ramarna för 

en gemensam övervakning och utvärdering 

som bland annat säkerställer att relevanta 

uppgifter, inbegripet information från 

medlemsstaterna, är tillgängliga i tid. 

Kommissionen bör därvid ta hänsyn till 

uppgiftsbehovet och till möjliga 

synergieffekter mellan uppgiftskällorna. 

Enligt meddelandet från kommissionen till 

rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
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ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén - En budget för Europa 
2020 – Del II bör klimatrelaterade utgifter i 
EU-budgeten öka till minst 20 %, med 

bidrag från olika politikområden. 

Kommissionen bör därför kunna utvärdera 

inverkan av unionens stöd inom ramen för 

den gemensamma jordbrukspolitiken på 

klimatmålen. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Ändringsförslag  215 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 16 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det årliga taket för EGFJ:s utgifter ska 

utgöras av de maximibelopp som fastställts 

för denna fond enligt förordning (EU) nr 

xxx/xxx [MFF]. 

1. Det årliga taket för EGFJ:s utgifter ska 

utgöras av de maximibelopp som fastställts 

för denna fond enligt förordning (EU) nr 

xxx/xxx [MFF]. Denna förordning bör ta 

hänsyn till de många utmaningarna för 

den gemensamma jordbrukspolitiken 

under denna period: bevarande av ett 

diversifierat jordbruk på europeisk mark, 

förnyelse inom branschen, 

prissvängningarna på marknaden, 

prisutvecklingen för insatsvarorna inom 

jordbruket, kostnaderna för 

produktionsbestämmelser som bättre 

respekterar miljön och djurskyddskraven, 

nödvändiga anpassningar till följd av 

klimatförändringen. Den fleråriga 

budgetramen måste därför vara ambitiös 

och garantera att den finansiering som 

avsätts för den gemensamma 

jordbrukspolitiken är åtminstone lika hög, 

i fasta priser, som den som avsattes i den 

föregående fleråriga budgetramen. 

Or. fr 

 

 


