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6.3.2013 B7-0082/216 

Ändringsförslag  216 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 92 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 91 ska dock inte tillämpas på 

stödmottagare som får stöd inom 

stödordningen för småbrukare som avses i 

avdelning V i förordning (EU) nr 

xxx/xxx[DP] och för de stödmottagare 

som får stöd enligt artikel 29.9 i 

förordning (EU) nr RD/xxx. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Alla jordbruksföretag ska vara skyldiga att respektera tvärvillkoren, med tanke på att 
tvärvillkorens föreskrivna verksamhetskrav grundar sig på EU-lagstiftning som gäller alla, 
utan undantag. De utbetalande myndigheterna kan välja att ge småbrukare en lägre risknivå 
för de berörda riskfaktorerna med tanke på deras mindre areal eller deltagande i 
certifieringssystem. Kraven för miljöanpassningsåtgärder för småbrukare är mindre stränga 
till följd av arealbaserade tröskelvärden. 
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6.3.2013 B7-0082/217 

Ändringsförslag  217 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 65a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 65a 

 Indragningar och minskningar av 

betalningar avseende jordbruksmetoder 

som har en gynnsam inverkan på klimatet 

och miljön 

 Utan hinder av vad som anges i artikel 65 

får summan av de indragningar och 

minskningar som tillämpas enligt den 

artikeln som ett resultat av att de 

åtaganden som avses i avdelning III 

kapitel 2 i förordning ... (direktstöd) inte 

uppfylls överstiga summan av den 

betalning som avses i det kapitlet. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Ändringsförslag  218 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Pavel Poc 
 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Bilaga II – kolumn 3 – underkolumn 2– rad 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Bibehållande av landskapselement, i 

lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 

träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 

åkerkanter och terrasser och även ett 

förbud mot att klippa häckar och träd under 

fåglarnas häcknings- och 

uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 

för att undvika invaderande arter och 

skadegörare. 

Bibehållande av landskapselement, i 

lämpliga fall även delvis naturliga 

livsmiljöer, häckar, dammar, diken, träd på 

rad, i grupp eller isolerade träd, åkerkanter 

och terrasser och även ett förbud mot att 

klippa häckar och träd under fåglarnas 

häcknings- och uppfödningsperiod samt 

lämpliga åtgärder för att hindra spridning 

av invaderande arter, såsom rapportering 

av utbrott/invasioner så snart de 

konstaterats. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Ändringsförslag  219 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz med flera 
 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 110b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 110b 

 Europaparlamentets ständiga 

föredragande för en konsekvent politik för 

utveckling ska ta emot klagomål från 

småbrukare och berörda grupper i 

utvecklingsländer som har allvarliga 

problem eller hotas av allvarliga problem 

som direkt eller indirekt har orsakats av 

den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Klagomålen ska tas upp i kommissionens 

årliga rapport. Den klagande ska få stöd 

av ett förhörsombud vid 

generaldirektoratet för jordbruk och 

landsbygdsutveckling för att säkerställa 

en rättvis utredning av fallet. Bevis får 

lämnas fram av de grupper som berörs 

eller av andra berörda parter. 

Or. en 

Motivering 

Ursprungliga ändringsförslag 673 och 677 den horisontella förordningen.  
Det finns ett behov av att förfarandemässigt säkra att EU:s jordbruksindustri och exportörer i 
större utsträckning iakttar åtaganden avseende mänskliga rättigheter och konsekvens i 
politiken för utveckling. Förhörsombud, dvs. tjänstemän vid kommissionen som får 
information om överträdelser av bestämmelserna, finns redan vid generaldirektoratet för 
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konkurrens och generaldirektoratet för handel. Därför föreslås ett förhörsombud för 
generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Ändringsförslag  220 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 
Scholz med flera 
 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 110a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 110a 

 Bedömning av konsekvenserna för 

utvecklingsländerna 

 1. I enlighet med artikel 208 i EUF-

fördraget ska den gemensamma 

jordbrukspolitikens konsekvenser för 

livsmedelsproduktionskapaciteten och den 

långsiktiga livsmedelstryggheten i 

utvecklingsländerna omfattas av 

regelbundna och oberoende 

bedömningar, där särskild 

uppmärksamhet ägnas åt konsekvenserna 

för lokala producenter och småbrukare. 

Bedömningen ska även bygga på 

uppgifter som lämnats in av regeringar, 

jordbrukarorganisationer, organisationer 

i det civila samhället och andra 

intressenter i utvecklingsländer som är 

handelspartner till unionen. 

 2. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa 

omfattningen av och förfaringssättet för 

konsekvensbedömningen, med beaktande 

av relevanta internationella initiativ, i 

synnerhet från FN:s särskilde rapportör 

om rätten till mat, FAO och kommittén 
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för tryggad livsmedelsförsörjning. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 112.3. 

 3. Kommissionen ska lämna en årlig 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

om resultaten av bedömningen, de 

uppgifter som erhållits och unionens 

politiska reaktion. 

Or. en 

Motivering 

Detta är ändringsförslag 4 ur DEVE-utskottets yttrande, även ursprungliga ändringsförslag 
674 och 675 den horisontella förordningen. 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Ändringsförslag  221 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz med flera 
 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 110 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Långsiktig 

livsmedelsproduktionskapacitet och 

långsiktig livsmedelstrygghet i 

utvecklingsländerna, särskilt handelns 

effekter med hänsyn till EU:s prisstöd för 

export från EU, och undanröjandet av 

hinder, såsom tullar och handelshinder 

för export från utvecklingsländer, i linje 

med en konsekvent politik för utveckling. 

Or. en 

Motivering 

Ursprungligt ändringsförslag 661 den horisontella förordningen. Kontext: del av en 
förteckning över vad som bör övervakas.  
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6.3.2013 B7-0082/222 

Ändringsförslag  222 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz med flera 
 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 68a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (68a) I överensstämmelse med principen 

om en konsekvent politik för utveckling 

bör genomförandet av den gemensamma 

jordbrukspolitiken regelbundet övervakas 

och bedömas avseende dess konsekvenser 

för livsmedelsproduktionskapaciteten och 

den långsiktiga livsmedelstryggheten i 

utvecklingsländerna, i synnerhet i de 

minst utvecklade länderna. 

Or. en 

Motivering 

Detta är ändringsförslag 2 ur DEVE-utskottets yttrande. 

 

 


