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6.3.2013 B7-0082/223 

Ändringsförslag  223 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, 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 1a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I enlighet med artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) bör målen för 
utvecklingssamarbetet, även de mål som 
har godkänts inom ramen för FN och 
andra internationella organisationer, 
beaktas i den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Åtgärder som vidtas 
enligt denna förordning får inte äventyra 
livsmedelsproduktionskapaciteten och den 
långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt i de minst 
utvecklade länderna, och de måste bidra 
till uppfyllandet av EU:s åtaganden om 
att begränsa klimatförändringarna. 

Or. en 

Detta är ändringsförslag 1 ur DEVE-utskottets yttrande. 
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6.3.2013 B7-0082/224 

Ändringsförslag  224 
Ingeborg Gräßle 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 43 – punkt 2 – stycke 1 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får, genom 

genomförandeakter, minska eller ställa in 

månadsbetalningarna eller de 

mellanliggande betalningarna till en 

medlemsstat om samtliga av följande 
villkor är uppfyllda:  

Kommissionen får, genom 

genomförandeakter, minska eller ställa in 

månadsbetalningarna eller de 

mellanliggande betalningarna till en 

medlemsstat om en eller flera av de 
centrala komponenterna i det nationella 
kontrollsystemet i fråga inte existerar eller 
inte fungerar på grund av de konstaterade 
bristernas allvarliga eller ihållande 
karaktär, eller om oegentliga betalningar 
inte drivs in med nödvändig omsorg och 
om ett av följande villkor är uppfyllda:  

(a) En eller flera av de centrala 
komponenterna i det nationella 
kontrollsystemet i fråga existerar inte eller 
fungerar inte på grund av de konstaterade 
bristernas allvarliga eller ihållande 
karaktär, eller så drivs inte oegentliga 
betalningar in med nödvändig omsorg. 

 

(b) De brister som avses i led a är av 
fortlöpande natur och har lett till minst två 

genomförandeakter enligt artikel 54 genom 

vilka finansiering av utgifter från den 

berörda medlemsstaten undantagits från 

unionsfinansieringen.  

(b) De brister som avses ovan antingen är 
av fortlöpande natur och har lett till minst 

två genomförandeakter enligt artikel 54, 

genom vilka finansiering av utgifter från 

den berörda medlemsstaten undantagits 

från unionsfinansieringen, eller 

(c) Kommissionen fastställer att den 

berörda medlemsstaten inte är i stånd att 

genomföra de insatser som krävs för att 

(c) kommissionen fastställer att den 

berörda medlemsstaten inte är i stånd att 

genomföra de insatser som krävs för att 
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inom den omedelbara framtiden åtgärda 
situationen.  

åtgärda situationen inom en omedelbar 
framtid, i enlighet med en handlingsplan 
med tydliga framstegsindikatorer, som ska 
fastställas i samråd med kommissionen.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Ändringsförslag  225 
Ingeborg Gräßle 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 56 – punkt 3 – stycke 1 – led a 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Om redan åsamkade och förväntade 

kostnader för indrivningen tillsammans 

överstiger den summa som ska drivas in. 

(a) Om redan åsamkade och förväntade 

kostnader för indrivningen tillsammans 

överstiger den summa som ska drivas in. 
Detta villkor ska anses vara uppfyllt om 
det belopp som ska drivas in från 
stödmottagaren när det gäller en enskild 
utbetalning inte överstiger 100 euro. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Ändringsförslag  226 
Ingeborg Gräßle 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 

 Medlemsstaterna ska varje år i efterhand 
offentliggöra information om mottagarna 
av stöd från EGFJ och EJFLU. När de 
gör detta ska de tillämpa relevanta delar 
av artikel 21 i kommissionens delegerade 
förordning av den 29 oktober 2012 om 
tillämpningsföreskrifter för förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Ändringsförslag  227 
Jutta Haug 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 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 

 

 


