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Ändringsförslag 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas.
Framför allt bör frikopplingen av 
direktstödet utvidgas och systemet med 
samlat gårdsstöd förenklas. Det bör också 
noteras att förordning (EG) nr 1782/2003 
har genomgått genomgripande ändringar 
sedan den trädde i kraft. Mot bakgrund av 
denna utveckling och av tydlighetsskäl bör
den upphävas och ersättas med en ny 
förordning.

(1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas.
Framför allt bör frikopplingen av 
direktstödet utvidgas kraftigt med 
fullständig frikoppling som mål, något 
som bör beaktas från fall till fall, och 
systemet med samlat gårdsstöd bör 
förenklas. Det bör också noteras att 
förordning (EG) nr 1782/2003 har 
genomgått genomgripande ändringar sedan 
den trädde i kraft. Mot bakgrund av denna 
utveckling och av tydlighetsskäl bör den 
upphävas och ersättas med en ny 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas.
Framför allt bör frikopplingen av 
direktstödet utvidgas och systemet med 
samlat gårdsstöd förenklas. Det bör också 
noteras att förordning (EG) nr 1782/2003 
har genomgått genomgripande ändringar 
sedan den trädde i kraft. Mot bakgrund av 
denna utveckling och av tydlighetsskäl bör 
den upphävas och ersättas med en ny 
förordning.

1) Genomförandet av rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 av den 
+29 september 2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare och om 
ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) 
nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) 
nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) 
nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har 
gjort det tydligt att vissa delar av 
stödmekanismen behöver anpassas.
Framför allt skulle frikopplingen av 
direktstödet kunna utvidgas och systemet 
med samlat gårdsstöd förenklas. Det bör 
också noteras att förordning (EG) nr 
1782/2003 har genomgått genomgripande 
ändringar sedan den trädde i kraft. Mot 
bakgrund av denna utveckling och av 
tydlighetsskäl bör den upphävas och 
ersättas med en ny förordning.

Or. es

Ändringsförslag 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 

(2) I förordning (EG) nr 1782/2003 
fastställs det att jordbrukare som inte 
uppfyller vissa krav på områdena 
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folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför 
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna.
Tvärvillkorens tillämpningsområde bör 
därför anpassas.

folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, miljö 
och djurskydd ska omfattas av minskningar 
eller uteslutningar från direktstöd. Dessa 
tvärvillkor utgör en integrerad del av 
gemenskapens direktstöd och bör därför 
bibehållas. Erfarenheten visar emellertid att 
ett antal av de krav som ingår i 
tvärvillkoren inte är tillräckligt relevanta 
för jordbruksverksamheten eller 
jordbruksmarken, eller snarare rör de 
nationella myndigheterna än jordbrukarna.
Samtidigt gör vattenbrist och 
klimatförändringar att det krävs ett nytt 
förhållningssätt till alla jordbruksmetoder 
med kopplingar till sociala och 
miljömässiga behov. Tvärvillkorens 
tillämpningsområde bör därför anpassas 
samtidigt som man förenklar förfarandet 
och förhindrar att det uppstår ytterligare 
administrativa bördor.

Or. en

Ändringsförslag 43
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att skydda 
vattnet mot föroreningar och avrinning och 
förvalta vattenförbrukningen.

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet blir ett 
allt större problem i en allt större del av 
gemenskapen. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att förbättra 
vattenhållningsförmågan, skydda vattnet 
mot föroreningar och avrinning och säkra 
en rationell förvaltning av
vattenförbrukningen.

Or. pl
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Motivering

Ökande vattenbrist har konstaterats även i odlingsområden och håller på att bli ett av de 
främsta miljöproblemen i gemenskapen.

Avsaknaden av kraftfulla åtgärder för att förbättra vattenhållningsförmågan och säkra en 
rationellare vattenförbrukning kan leda till allvarliga störningar i jordbrukssektorn och till 
miljöförändringar som blir svåra att motverka.

Ändringsförslag 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att skydda 
vattnet mot föroreningar och avrinning och 
förvalta vattenförbrukningen.

(4) Vattenskydd och vattenförvaltning i 
samband med jordbruksverksamhet har 
blivit ett allt större problem i vissa 
områden. Därför bör också befintliga 
gemenskapsramar för goda jordbruks- och 
miljövillkor förstärkas i syfte att skydda 
vattnet mot föroreningar och avrinning och 
förvalta vattenförbrukningen med hjälp av 
bättre lantbruks- och 
vattenförvaltningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 

(6) För att uppnå en bättre balans mellan de 
politiska verktyg som avser att främja ett 
hållbart jordbruk och de som avser att 
främja landsbygdsutveckling införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 ett system 
för obligatorisk progressiv minskning av 
direktstöden (modulering). Detta system 
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bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro.

bör bibehållas men inte tillämpas på stöd 
på upp till 5 000 euro, utom om detta 
äventyrar lönsamheten bland 
gemenskapens jordbruksföretag.

Or. es

Motivering

En systematisk sänkning av de direkta stöden till jordbrukarna skulle kunna leda till att 
många jordbruks lönsamhet minskar betydligt och att deras överlevnad äventyras. EU bör 
trygga sin självförsörjning av livsmedel i framtiden.

Ändringsförslag 46
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor i 
gemenskapen dessutom behandlas 
ytterligare och kraftfulla åtgärder vidtas.
Det är en stor utmaning att skydda den 
biologiska mångfalden och samtidigt se till 
att vattenförvaltningen är avvägd.
Visserligen har betydande framsteg gjorts, 
men det är inte möjligt att nå Europeiska 
gemenskapens mål att hejda förlusten av
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hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

den biologiska mångfalden i gemenskapen
fram till 2010 utan ytterligare 
ansträngningar på området. Dessa bör 
även omfatta större strukturella 
förändringar av gemenskapens 
jordbruksmodell, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från medlemsländer vars 
jordbruksstruktur bygger på en 
traditionell och småskalig modell.
Gemenskapen bekräftar därför att dessa 
nya utmaningar bör hanteras inom ramen 
för dess politikområden. Ett lämpligt 
redskap på jordbruksområdet är de 
program för landsbygdsutveckling som har 
antagits i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 av den 
20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU). För att ge medlemsstaterna 
möjlighet att se över sina program för 
landsbygdsutveckling i enlighet härmed, 
utan att behöva inskränka sin pågående 
verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

Or. pl

Motivering

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.
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Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Ändringsförslag 47
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 

(7) Medlen som tillgängliggörs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
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medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

Or. es

Ändringsförslag 48
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare. Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 

(7) Besparingarna som görs genom den 
moduleringsmekanism som införs genom 
förordning (EG) nr 1782/2003 används för 
att finansiera åtgärder för 
landsbygdsutveckling. Sedan den 
förordningen antogs har jordbrukssektorn 
ställts inför ett antal nya och krävande 
utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bioenergins ökande betydelse, behovet av 
bättre vattenförvaltning och effektivare 
skydd av den biologiska mångfalden.
Europeiska gemenskapen har i egenskap av 
part i Kyotoprotokollet ålagts att anpassa 
sin politik av klimathänsyn. Till följd av 
allvarliga problem med vattenbrist och 
torka, bör vattenförvaltningsfrågor 
dessutom behandlas ytterligare . Det är en 
stor utmaning att skydda den biologiska 
mångfalden. Visserligen har betydande 
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framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
gradvis ökad minskning av direktstöden 
genom modulering.

framsteg gjorts, men ytterligare 
ansträngningar krävs om Europeiska 
gemenskapens mål för den biologiska 
mångfalden 2010 ska nås. Gemenskapen 
bekräftar att dessa nya utmaningar bör 
hanteras inom ramen för dess 
politikområden. Ett lämpligt redskap på 
jordbruksområdet är de program för 
landsbygdsutveckling som har antagits i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). För att ge 
medlemsstaterna möjlighet att se över sina 
program för landsbygdsutveckling i 
enlighet härmed, utan att behöva inskränka 
sin pågående verksamhet på andra 
landsbygdsutvecklingsområden, bör 
ytterligare medel tillgängliggöras.
Budgetplanen för 2007–2013 
tillhandahåller emellertid inte de finansiella 
medel som är nödvändiga för att förstärka 
gemenskapens 
landsbygdsutvecklingspolitik i den 
utsträckning krävs. Under dessa 
omständigheter bör en stor del av de medel 
som krävs tillhandahållas genom en 
minskning av direktstöden genom 
modulering.

Or. nl

Motivering

Landsbygdsutveckling är en viktig fråga. Någon ökad modulering behövs inte, men däremot 
bör artikel 68 i rådets förordning 1782/2003 få ökad räckvidd. Denna artikel ger 
medlemsstaterna möjlighet att öronmärka en del av inkomststödet för exempelvis miljövänligt 
jordbruk. Dessutom är utgiftskontrollen bättre reglerad inom första pelaren än inom andra 
pelaren.



PE409.675v01-00 12/35 AM\735203SV.doc

SV

Ändringsförslag 49
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De medlemsstater som valde att 
tillämpa frivillig modulering måste beakta 
de ökade andelarna obligatorisk 
modulering. Rådets förordning (EG) 
nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om 
fastställande av bestämmelser för frivillig 
modulering av direktstöd enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare bör ändras 
i enlighet med detta.

(10) De medlemsstater som valde att 
tillämpa frivillig modulering måste beakta 
andelarna obligatorisk modulering.
Rådets förordning (EG) nr 378/2007 av 
den 27 mars 2007 om fastställande av 
bestämmelser för frivillig modulering av 
direktstöd enligt förordning (EG) 
nr 1782/2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare bör ändras 
i enlighet med detta.

Or. nl

Motivering

Landsbygdsutvecklingen är en viktig fråga. Någon ökad modulering behövs inte, men däremot 
bör artikel 68 i rådets förordning 1782/2003 få ökad räckvidd. Denna artikel ger 
medlemsstaterna möjlighet att omfördela en del av inkomststödet till exempelvis miljövänligt 
jordbruk. Dessutom är utgiftskontrollen bättre reglerad inom första pelaren än inom andra 
pelaren.

Ändringsförslag 50
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av minskningarna enligt
denna förordning bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i enlighet med objektiva 
kriterier. Det är emellertid lämpligt att slå 
fast att en viss procentandel av beloppen 
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lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid varje eventuell ytterligare 
moduleringsminskning bör göras 
tillängliga för de medlemsstater där de 
genererades.

bör stanna kvar i de medlemsstater där de 
har genererats. Inför de 
strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid tillämpningen av de nya 
procentsatserna för modulering och 
stödtaken bör göras tillängliga för de 
medlemsstater där de genererades.

Or. es

Ändringsförslag 51
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid varje eventuell ytterligare
moduleringsminskning bör göras 
tillängliga för de medlemsstater där de 
genererades.

(11) De belopp som uppkommer vid 
tillämpning av de 5 procentenheter som 
motsvarar moduleringsminskningarna 
enligt förordning (EG) nr 1782/2003 bör 
fördelas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med objektiva kriterier. Det är emellertid 
lämpligt att slå fast att en viss procentandel 
av beloppen bör stanna kvar i de 
medlemsstater där de har genererats. Inför 
de strukturanpassningar som följer av att 
råginterventionen avskaffas är det lämpligt 
att föreskriva särskilda åtgärder för vissa 
rågproducerande regioner, finansierade 
med en del av de belopp som genereras 
genom modulering. De belopp som frigörs 
vid varje eventuell moduleringsminskning 
bör göras tillängliga för de medlemsstater 
där de genererades.

Or. nl
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Motivering

Landsbygdsutvecklingen är en viktig fråga. Någon ökad modulering behövs inte, men däremot 
bör artikel 68 i rådets förordning 1782/2003 få ökad räckvidd. Denna artikel ger 
medlemsstaterna möjlighet att omfördela en del av inkomststödet till exempelvis miljövänligt 
jordbruk. Dessutom är utgiftskontrollen bättre reglerad inom första pelaren än inom andra 
pelaren.

Ändringsförslag 52
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Alla befintliga direktstöd bör fasas 
ut till 2013. Från och med då bör 
jordbrukare endast beviljas stöd för de 
offentliga tjänster som de tillhandahåller, 
t.ex. för att de bidrar till ökad biologisk 
mångfald och vattenförvaltning samt för 
förbättringar när det gäller miljö, 
djurskydd och livsmedelssäkerhet.

Or. en

Motivering

Jordbrukarna måste uppmuntras att anpassa sig till marknaden. Direktstöd snedvrider 
marknaden och utarmar i stor utsträckning gemenskapens medel. Miljöförvaltning sköts bäst 
inom ramen för den andra pelaren.

Ändringsförslag 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Den gemensamma 
jordbrukspolitikens första pelare bör
bibehållas i framtiden i syfte att 
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säkerställa jordbrukarnas nyckelroll som 
motor för ekonomin i många 
landsbygdsområden och som beskyddare 
av landskapet och garanter för de höga 
livsmedelssäkerhetsstandarder som EU 
kräver.

Or. es

Motivering

En systematisk sänkning av de direkta stöden till jordbrukarna skulle kunna leda till att 
många jordbruks lönsamhet minskar betydligt och att deras överlevnad äventyras. EU bör 
trygga sin självförsörjning av livsmedel i framtiden.

Ändringsförslag 54
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling ger producenterna 
flexibilitet när de gör sina val och gör det 
möjligt för dem att fatta produktionsbeslut 
utifrån lönsamhet och marknadens 
reaktioner. Detta gäller särskilt sektorerna 
för jordbruksgrödor, humle och utsäde 
samt i viss mån också nötköttssektorn.
Därför bör de delvis kopplade stöden 
inom dessa sektorer integreras i systemet 
med samlat gårdsstöd. För att gradvis 
anpassa jordbrukarna i nötköttssektorn 

(30) Genom förordning (EG) nr 1782/2003 
införs ett frikopplat system med samlat 
gårdsstöd och medlemsstaterna ges 
möjlighet att utesluta vissa stöd från det 
systemet. Samtidigt föreskrivs det i 
artikel 64.3 i den förordningen att 
alternativen i avdelning III kapitel 5 
avsnitten 2 och 3 skulle ses över mot 
bakgrund av marknadsutvecklingen och 
den strukturella utvecklingen. Vid en 
analys av erfarenheten på området visar det 
sig att frikoppling skulle kunna ge
producenterna flexibilitet när de gör sina 
val och göra det möjligt för dem att fatta 
produktionsbeslut utifrån lönsamhet och 
marknadens reaktioner. De medlemsstater 
som så väljer bör därför tillåtas att gå 
vidare i frikopplingen av stöden. Eftersom 
de delvis kopplade stöden inom frukt- och 
grönsakssektorerna infördes alldeles 
nyligen och endast som övergångsåtgärder 
är det inte nödvändigt att se över dem.
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till de nya stödordningarna bör en 
infasning ske av integreringen av det 
särskilda bidraget för handjur och av 
slaktbidraget. Eftersom de delvis kopplade 
stöden inom frukt- och grönsakssektorerna 
infördes alldeles nyligen och endast som 
övergångsåtgärder är det inte nödvändigt 
att se över dem.

Or. es

Ändringsförslag 55
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För jordbruksekonomierna i vissa 
regioner är det emellertid nödvändigt att 
behålla en miniminivå jordbruksproduktion 
inom sektorerna för am- och dikor och för 
får- och getkött. Framför allt gäller detta 
regioner där jordbrukarna saknar andra 
ekonomiska alternativ. Därför bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att behålla 
det kopplade stödet på nuvarande nivå 
eller, för am- och dikor, på en lägre nivå.
I detta fall bör särskilda bestämmelser 
fastställas för efterlevnaden av 
identifierings- och registreringskraven i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1760/2000 och rådets 
förordning (EG) nr 21/2004, framför allt i 
syfte att säkerställa djurens spårbarhet.

(31) För att balansen ska upprätthållas 
inom en del sektorer och 
jordbruksekonomierna i vissa regioner är 
det emellertid nödvändigt att behålla en 
miniminivå jordbruksproduktion. Framför 
allt gäller detta regioner där jordbrukarna 
saknar andra ekonomiska alternativ. Därför 
bör medlemsstaterna ha möjlighet att 
behålla det kopplade stödet på nuvarande 
nivå.

Or. es
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Ändringsförslag 56
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 20 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
lantbruksförsäkring och till finansiering 
av ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till 
lantbruksförsäkringar och kompensation i 
samband med djur- eller växtsjukdomar 
bör fastställas i enlighet därmed.

Or. es
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Ändringsförslag 57
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 10 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

(32) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
upp till 5 % av sina tak för att bevilja 
särskilt stöd i klart definierade fall. Detta 
stöd bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera miljöfrågor 
och förbättra jordbruksprodukternas 
kvalitet och saluföringen av dem. Särskilt 
stöd bör också vara tillgängligt för att 
mildra konsekvenserna av utfasningen av 
mjölkkvoterna och frikopplingen av stöd 
inom särskilt känsliga sektorer. Eftersom 
det blir allt viktigare med en effektiv 
riskhantering bör medlemsstaterna ges 
möjlighet att bidra ekonomiskt till de 
premier jordbrukarna betalar för 
skördeförsäkring och till finansiering av 
ekonomisk kompensation för vissa 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar. För att följa 
gemenskapens internationella åtaganden 
bör de medel som skulle kunna användas 
för kopplade stödåtgärder begränsas till en 
lämplig nivå. De villkor som ska gälla för 
ekonomiska bidrag till skördeförsäkringar 
och kompensation i samband med djur-
eller växtsjukdomar bör fastställas i 
enlighet därmed.

Or. en

Motivering

Skillnaderna mellan medlemsstaterna måste minimeras i största möjliga utsträckning. Det är 
viktigt att erbjuda medlemsstaterna flexibilitet i fråga om att bistå vissa sektorer vid vissa 
tidpunkter, men man måste förhindra snedvridningar mellan medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 58
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Eftersom det blir allt viktigare med 
en effektiv riskhantering bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att bidra 
ekonomiskt till de premier som 
jordbrukarna betalar för
lantbruksförsäkringar och till 
finansieringen av den ekonomiska 
ersättningen för vissa ekonomiska 
förluster i samband med djursjukdomar.

Or. es

Motivering

De gällande försäkringarna täcker inte bara grödorna. Det finns även boskapsförsäkringar 
som man inte bör utesluta i detta sammanhang.

Ändringsförslag 59
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på 
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu kan
integreras i det systemet för att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 

(36) Frikopplingen av direktstödet och 
införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 2003 
fanns det dock flera anledningar att behålla 
det särskilda stödet för ett antal grödor.
Erfarenheterna av genomförandet av 
förordning (EG) nr 1782/2003 tyder 
tillsammans med marknadsutvecklingen på
att stödordningar som 2003 hölls utanför 
systemet med samlat gårdsstöd nu skulle 
kunna integreras i det systemet för att 
främja ett mer marknadsorienterat och 
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jordbruk. Detta gäller framför allt 
olivoljesektorn, där endast begränsad 
koppling tillämpades. Det gäller också de 
kopplade stöden för durumvete, 
proteingrödor, ris, potatisstärkelse och 
nötter som har blivit allt mindre effektiva, 
vilket talar för alternativet med 
frikopplade stöd. När det gäller lin är det 
också lämpligt att avskaffa stödet för 
beredning och att integrera de berörda 
beloppen i systemet med samlat gårdsstöd.
När det gäller ris, torkat foder, 
potatisstärkelse och lin bör en 
övergångsperiod tillhandahållas för att 
övergången till frikopplat stöd ska gå så 
smidigt som möjligt. Medlemsstaterna bör 
även fortsättningsvis tillåtas att koppla 
den nationella delen av stödet för nötter 
för att dämpa effekterna av frikopplingen.

hållbart jordbruk, om medlemsstaten så 
önskar.

Or. es

Ändringsförslag 60
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Till följd av integreringen av nya 
ordningar i systemet med samlat gårdsstöd, 
bör det fastställas hur den nya nivån 
individuellt inkomststöd ska beräknas inom 
det systemet. När det gäller nötter, 
potatisstärkelse, lin och torkat foder bör 
ökningen utgå från det stöd jordbrukarna 
har tagit emot under senare år. Vid 
integrering av stöd som hittills varit delvis 
uteslutna från systemet med samlat 
gårdsstöd bör medlemsstaterna emellertid 
få möjlighet att använda de ursprungliga 
referensperioderna.

(37) Till följd av den eventuella 
integreringen av nya ordningar i systemet 
med samlat gårdsstöd, bör det fastställas 
hur den nya nivån individuellt inkomststöd 
ska beräknas inom det systemet.

Or. es
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Ändringsförslag 61
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) stödsystem för jordbrukare som 
producerar ris, stärkelsepotatis, bomull, 
socker, frukt och grönsaker, får- och 
getkött samt nöt- och kalvkött,

d) stödsystem för jordbrukare som 
producerar ris, proteingrödor, torkat foder, 
stärkelsepotatis, bomull, socker, frukt och 
grönsaker, nötter, tobak, får- och getkött 
samt nöt- och kalvkött,

Or. es

Ändringsförslag 62
Roberto Musacchio

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) jordbrukare: en fysisk eller juridisk 
person eller en grupp av fysiska eller 
juridiska personer, oavsett gruppens eller 
dess medlemmars juridiska ställning enligt 
nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag 
ligger inom gemenskapens territorium, 
enligt artikel 299 i fördraget, och som 
bedriver jordbruksverksamhet,

a) jordbrukare: en fysisk eller juridisk 
person eller en grupp av fysiska eller 
juridiska personer, oavsett gruppens eller 
dess medlemmars juridiska ställning enligt 
nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag 
ligger inom gemenskapens territorium, 
enligt artikel 299 i fördraget, och som 
bedriver jordbruksverksamhet som sin 
främsta inkomstkälla,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra att stöd kommer att beviljas fysiska eller juridiska personer som 
kan upprätthålla ett samhällsekonomiskt nätverk, i synnerhet i vissa landsbygdsområden, och 
skydda miljön genom att med hjälp av goda metoder driva jordbruksverksamhet som utgör 
deras främsta inkomstkälla.
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Ändringsförslag 63
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) miljö, b) naturmiljöns tillstånd,

Or. pl

Motivering

”Miljö” är alltför vagt som krav på förvaltningen och bör ersättas av ”naturmiljöns 
tillstånd”.

Ändringsförslag 64
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska under 2009 
genomföra en grundlig översyn för att 
fastställa hur jordbrukssektorn kan 
minska sina växthusgasutsläpp, med syftet 
att få fram vederhäftiga vetenskapliga 
belägg till stöd för eventuella framtida 
förslag.

Or. en

Motivering

Jordbrukssektorn gör redan i dagsläget stora insatser för att minska sin negativa 
miljöpåverkan. Innan vi kan lägga fram några nya förslag måste vi genom god vetenskaplig 
forskning fastställa hur, varför och när det behövs reglering och målsättningar.
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Ändringsförslag 65
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska avskaffa alla 
exportsubventioner senast 2013.

Or. en

Motivering

Inom WTO har man åtagit sig att undanröja alla exportstöd fram till 2013, varför EU måste 
sträva efter att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 66
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I välgrundade fall får emellertid en 
medlemsstat avvika från bestämmelserna i 
första stycket under förutsättning att den 
vidtar åtgärder för att förhindra en 
betydande minskning av den totala 
permanenta betesmarksarealen.

I välgrundade fall får emellertid en 
medlemsstat avvika från bestämmelserna i 
första stycket under förutsättning att den
vidtar åtgärder för att förhindra en 
betydande minskning av den totala 
permanenta betesmarksarealen enligt 
principerna för ekologisk kompensation.

Or. pl

Motivering

Principerna för ekologisk kompensation gör det möjligt att kompensera för de förluster som 
beror på att områden med stort naturvärde minskar. Eftersom hållbart förvaltad betesmark 
spelar en viktig roll för miljön bör man i första hand förhindra att sådana områden går 
förlorade på lång sikt.
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Ändringsförslag 67
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med 5 %.

a) 2009: 7 %,
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

Or. nl

Motivering

Landsbygdsutvecklingen är en viktig fråga. Någon ökad modulering behövs inte, men däremot 
bör artikel 68 i rådets förordning 1782/2003 få ökad räckvidd. Denna artikel ger 
medlemsstaterna möjlighet att omfördela en del av inkomststödet till exempelvis miljövänligt 
jordbruk. Dessutom är utgiftskontrollen bättre reglerad inom första pelaren än inom andra 
pelaren.

Ändringsförslag 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
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c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Motivering

En systematisk sänkning av de direkta stöden till jordbrukarna skulle kunna leda till att 
många jordbruks lönsamhet minskar betydligt och att deras överlevnad äventyras. EU bör 
trygga sin självförsörjning av livsmedel i framtiden.

Ändringsförslag 69
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

1. Allt direktstöd som under ett visst 
kalenderår kommer att beviljas en 
jordbrukare och som överskrider 
5 000 euro ska varje år fram till 2012 
minskas med följande procentsatser:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Motivering

a) Ändringsförslaget tar upp den bestämmelse ingår i parlamentets resolution av den 
12 mars 2008, som antogs med mycket stor majoritet.

b) Ändringsförslaget tar upp den bestämmelse ingår i parlamentets resolution av den 
12  mars 2008, som antogs med mycket stor majoritet.

c) Ändringsförslaget tar upp den bestämmelse som ingår i parlamentets resolution av den 
12 mars 2008, som antogs med mycket stor majoritet.
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d) Ändringsförslaget tar upp den bestämmelse ingår i parlamentets resolution av den 
12 mars 2008, som antogs med mycket stor majoritet.

Ändringsförslag 70
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minskningarna i punkt 1 ska öka utgår
a) med 3 procentenheter för belopp 
mellan 100 000 och 199 999 euro,
b) med 6 procentenheter för belopp 
mellan 200 000 och 299 999 euro,
c) med 9 procentenheter för belopp på 300 
000 euro och därutöver.

Or. en

Motivering

De arealbaserade utbetalningarna innebära att jordbrukarna belönas för god 
miljöförvaltning av varje hektar land som förvaltas. Progressiv modulering kommer att leda 
till ökad byråkrati och större jordbruk kommer att dela upp sig, varpå det kommer att skapas 
ytterligare administrativa och ekonomiska bördor utan någon övergripande minskning av 
finansieringen.

Ändringsförslag 71
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minskningarna i punkt 1 ska öka 2. Minskningarna i punkt 1 ska öka
a) med 3 procentenheter för belopp mellan 
100 000 och 199 999 euro,

a) med 2 procentenheter för belopp mellan 
100 000 och 199 999 euro,

b) med 6 procentenheter för belopp mellan b) med 3 procentenheter för belopp mellan 
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200 000 och 299 999 euro, 200 000 och 299 999 euro,
c) med 9 procentenheter för belopp på 
300 000 euro och därutöver.

c) med 4 procentenheter för belopp på 300 
000 euro och därutöver.

Or. es

Motivering

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Ändringsförslag 72
Johannes Blokland

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minskningarna i punkt 1 ska öka 2. Minskningen i punkt 1 ska öka

Or. nl

Motivering

Landsbygdsutvecklingen är en viktig fråga. Någon ökad modulering behövs inte, men däremot 
bör artikel 68 i rådets förordning 1782/2003 få ökad räckvidd. Denna artikel ger 
medlemsstaterna möjlighet att omfördela en del av inkomststödet till exempelvis miljövänligt 
jordbruk. Dessutom är utgiftskontrollen bättre reglerad inom första pelaren än inom andra 
pelaren.
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Ändringsförslag 73
Roberto Musacchio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla minskningsbelopp som avses i 
punkterna 1 och 2 ska användas inom den 
andra pelaren uteslutande för 
miljöändamål, varvid markskydd och 
skydd av vattenresurser ska prioriteras.

Or. en

Motivering

Det bör understrykas att de belopp som härrör från tidigare direktstöd i enlighet med 
minskningsgenomsnittet i punkterna 1 och 2 bör användas till miljöändamål. 

Ändringsförslag 74
Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De belopp som motsvarar minskningen 
med 5 procentenheter ska tilldelas de 
berörda medlemsstaterna i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 128.2 på 
grundval av följande kriterier:

utgår

a) Jordbruksareal.
b) Sysselsättning inom jordbruket.
c) Bruttonationalprodukt (BNP) per 
capita i köpkraft.
Alla berörda medlemsstater ska emellertid 
erhålla minst 80 % av de totala belopp 
som moduleringen har genererat i 
respektive medlemsstat.

Or. en
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Motivering

De arealbaserade utbetalningarna innebära att jordbrukarna belönas för god 
miljöförvaltning av varje hektar land som förvaltas. Progressiv modulering kommer att leda 
till ökad byråkrati och större jordbruk kommer att dela upp sig, varpå det kommer att skapas 
ytterligare administrativa och ekonomiska bördor utan någon övergripande minskning av 
finansieringen.

Ändringsförslag 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje stödrättighet som inte har utnyttjats 
under en tvåårsperiod ska överföras till den 
nationella reserven, utom i fall av force 
majeure och exceptionella omständigheter 
enligt artikel 36.1.

Varje stödrättighet som inte har utnyttjats 
under en tvåårsperiod ska överföras till den 
nationella reserven, utom i fall av force 
majeure och exceptionella omständigheter 
enligt artikel 36.1. Dessa medel ska i 
första hand användas till att underlätta 
ungdomars tillträde till 
jordbruksverksamhet med målet att säkra 
generationsskiftet.

Or. es

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitiken har knappast de resurser som krävs för att främja det 
generationsskifte som behövs för att jordbrukets överlevnad ska kunna tryggas.

Ändringsförslag 76
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får senast den 1 augusti 
2009 besluta att från och med 2010 
använda upp till 10 % av sina nationella 

1. Medlemsstaterna får senast den 1 augusti 
2009 besluta att från och med 2010 
använda upp till 20 % av sina nationella 
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tak enligt artikel 41 för att bevilja stöd till 
jordbrukare för följande ändamål:

tak enligt artikel 41 för att bevilja stöd till 
jordbrukare för följande ändamål:

Or. es

Ändringsförslag 77
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
skördeförsäkringar i enlighet med 
villkoren i artikel 69.

d) Stöd kan beviljas för bidrag till 
lantbruksförsäkringar i enlighet med 
villkoren i artikel 69.

Or. es

Ändringsförslag 78
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 - led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stöd kan beviljas för gemensamma 
jordbruksfonder mot djur- och 
växtsjukdomar i enlighet med villkoren i 
artikel 70.

e) Stöd kan beviljas för gemensamma 
jordbruksfonder i enlighet med villkoren i 
artikel 70.

Or. es
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Ändringsförslag 79
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 69 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skördeförsäkring Lantbruksförsäkring

Or. es

Ändringsförslag 80
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
skördeförsäkringar som täcker förluster 
som orsakas av ogynnsamma 
väderförhållanden.

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
lantbruksförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster som orsakas av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden eller djur- eller 
växtsjukdomar.

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ogynnsamma väderförhållanden 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena inte 
ska medräknas.

För tillämpningen av denna artikel avses 
med

– ogynnsamma väderförhållanden sådana 
väderförhållanden som kan likställas med 
naturkatastrofer, dvs. frost, hagel, is, regn 
eller torka som förstör mer än 30 % av den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
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föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas,

– ekonomisk förlust alla extrakostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
exceptionella åtgärder som vederbörande 
vidtar för att minska leveranserna till 
marknaden i fråga eller till följd av 
avsevärt produktionsbortfall; kostnader 
för vilka ersättning kan beviljas på 
grundval av andra 
gemenskapsbestämmelser och kostnader 
som uppstår till följd av andra åtgärder på 
områdena djur-, hälso- eller växtskydd 
ska inte betraktas som ekonomiska 
förluster.

Or. es

Ändringsförslag 81
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 60 % av försäkringspremien.
Medlemsstaterna får besluta att höja 
stödet till 70 % om 
väderleksförhållandena eller situationen i 
den berörda sektorn så kräver.

2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 80 % eller 50 % av 
försäkringspremien i enlighet med 
kriterierna i artikel 12.2 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1857/2007.

Or. es
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Ändringsförslag 82
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd till försäkringspremier ska endast 
beviljas i de fall de ogynnsamma 
väderförhållandena har konstaterats 
officiellt av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ifråga.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 83
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för
ekonomiska förluster till följd av utbrott av
djur- eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder.

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 
ekonomiska förluster till följd av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden eller djur- eller 
växtsjukdomar genom att ge ekonomiska 
bidrag till gemensamma fonder.

Or. es

Ändringsförslag 84
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) gemensam fond: ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 

a) gemensam fond: ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
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är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till jordbrukare som drabbas 
av ekonomiska förluster till följd av utbrott 
av djur- och växtsjukdomar,

är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till jordbrukare som drabbas 
av ekonomiska förluster inom jordbruket 
till följd av naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden eller djur- eller
växtsjukdomar,

Or. es

Ändringsförslag 85
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ogynnsamma väderförhållanden:
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med en naturkatastrof, t.ex. 
frost, hagel, is, regn eller torka, och som 
förstör mer än 30 % av den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
given jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom den 
föregående femårsperioden, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
beaktas.

Or. es

Ändringsförslag 86
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ekonomiska bidraget får inte 
överskrida 60 % av den kostnad som avses 
i punkt 4. Medlemsstaterna får besluta att 
höja det ekonomiska bidraget till 70 % om 
situationen i den berörda sektorn så 

5. Det ekonomiska bidraget får inte 
överskrida 80 % av den kostnad som avses 
i punkt 4. Övriga kostnader som inte täcks 
av det ekonomiska bidraget ska bäras av de 
anslutna jordbrukarna.
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kräver. Övriga kostnader som inte täcks av 
det ekonomiska bidraget ska bäras av de 
anslutna jordbrukarna.

Or. es

Ändringsförslag 87
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
tillsyn vad gäller sådana regler.

7. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
tillsyn vad gäller sådana regler. Innan 
dessa regler börjar tillämpas ska 
medlemsstaterna informera 
förvaltningskommittén för den 
gemensamma organisationen av 
jordbruksmarknaderna om detta, så att 
åtgärderna kan samordnas på 
gemenskapsnivå.

Or. es
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