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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget och anser att hälsokontrollen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör leda till mindre byråkrati, enklare förfaranden och bättre samordning 
mellan instrumenten.

Enligt föredraganden krävs det därför samordning mellan finansieringen av 
landsbygdsutvecklingen och andra relevanta gemenskapsområden, såsom 
sammanhållningspolitiken. Detta skulle bidra till att samordna interventionerna, undvika 
överlappningar och öka de tillgängliga medlen.

Finansieringen av landsbygdsutvecklingen möter stora problem och därför måste det 
säkerställas att de befintliga åtgärderna och de godkända interventionerna förfogar över de 
anslag som behövs för att de ska kunna genomföras. Medlemsstaterna måste därför få en 
möjlighet att utforma sina egna landsbygdsutvecklingsprogram i enlighet med sina specifika 
behov.

Med hänsyn till de generellt begränsade resurserna för landsbygdsutveckling, anser 
föredraganden att man bör överväga att sammankoppla resurserna till strukturell utveckling 
och till landsbygdsutveckling. Möjligheten att återanvända oanvända medel från 
strukturfonderna (till följd av N+2- och N+3-regeln) bör därför utgöra en viktig åtgärd som 
kan bidra till att stödja både sammanhållningspolitiken och 
landsbygdsutvecklingsprogrammen (även om de för närvarande finansieras inom ramen för 
rubrik 2). Större flexibilitet bör också medges i detta syfte.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med artiklarna 9.4 och 10.4 
i rådets förordning (EG) nr XXXX/XXXX 
av den XX/XX/2008 [om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare] ska de 
finansiella medel som har blivit tillgängliga 
genom ytterligare modulering användas 

(11) I enlighet med artiklarna 9.4 och 10.4 
i rådets förordning (EG) nr XXXX/XXXX 
av den XX/XX/2008 [om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare] ska de 
finansiella medel som har blivit tillgängliga 
genom ytterligare modulering användas 
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som stöd för landsbygdsutveckling. Det 
bör säkerställas att ett belopp motsvarande 
dessa finansiella medel används för att 
stödja åtgärder som är inriktade på de nya 
utmaningarna.

som stöd för landsbygdsutveckling. Det 
bör säkerställas att ett belopp motsvarande 
dessa finansiella medel används för att 
stödja både befintliga och nya åtgärder 
som är inriktade på de nya utmaningarna i 
enlighet med varje medlemsstats beslut.
Det är viktigt att vara försiktig så att man 
inte avskräcker från jordbruksproduktion 
där dess bidrag till 
landsbygdsutvecklingen är av avgörande 
betydelse.

Motivering

Utöver de nya utmaningarna måste det säkerställas att redan befintliga åtgärder och 
godkända interventioner ges de medel som behövs för att de ska kunna genomföras.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Dessa åtgärder bör överensstämma 
med åtgärder som finansieras genom 
andra gemenskapsfonder, särskilt 
strukturfonderna (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och 
Sammanhållningsfonden).

Motivering

En strategi som samordnas med annan relevant gemenskapspolitik, exempelvis 
sammanhållningspolitiken, skulle bidra till samordnade interventioner, undvika överlappning 
och öka de tillgängliga medlen. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att garantera tillräckliga medel 
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för landsbygdsutvecklingsprogrammen 
bör större flexibilitet medges så att det blir 
möjligt att inom samma medlemsstat även 
utnyttja oanvända medel från 
strukturfonderna (rubrik 1b) för detta 
ändamål.

Motivering

Möjligheten att återanvända oanvända medel från strukturfonderna (till följd av N+2- och
N+3-regeln) för att stödja andra åtgärder inom EU:s sammanhållningspolitik och 
landsbygdsutvecklingsprogram måste mycket ingående övervägas. De begränsade medel som 
står till förfogande för strukturella åtgärder på fältet kräver att ett nytt system inrättas i detta 
syfte. Större flexibilitet bör också medges så att dessa medel även kan användas för 
landsbygdsutveckling (som för närvarande finansieras genom rubrik 2).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1  led 3
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 16a  punkt 1  stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkra synergier med 
liknande åtgärder som finansieras genom 
andra gemenskapsfonder, särskilt 
strukturfonderna, och när så är lämpligt 
utveckla en integrerad metod för 
strategier, verksamhet och finansiering.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1  led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Artikel 60 ska ersättas av följande:
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”Om en åtgärd enligt det här avsnittet 
avser insatser som även berättigar till 
gemenskapsstöd i någon annan form, 
t.ex. via strukturfonderna och 
gemenskapens stödinstrument för fisket, 
skall medlemsstaten se till att det i varje 
program finns administrativa kontroller
av å ena sidan insatser som skall 
berättiga till stöd från EJFLU och å 
andra sidan insatser som skall berättiga 
till gemenskapsstöd i någon annan 
form.”

Motivering

Att dra upp en ”godtycklig” skiljelinje innebär i praktiken att vissa aktörer inom frukt- och 
grönsakssektorn, vinsektorn, olivoljesektorn, fårköttssektorn, nötkötts- och kalvköttssektorn, 
biodlingssektorn och sockersektorn kommer att hindras tillgång till ett av de två instrumenten 
(gemensamma marknadsorganisationer och landsbygdsutvecklingsprogram). Det är möjligt 
att undvika dubbel finansiering genom administrativa kontroller, men inte genom godtyckliga 
förhandsbegränsningar såsom systemet med övre gränser.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1  led 7
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 69  punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a. Ett belopp motsvarande de belopp som 
frigörs genom tillämpningen av den 
obligatoriska moduleringen enligt 
artiklarna 9.4 och 10.4 i förordning (EG) 
nr [XXXX/2008 (den nya förordningen om 
system för direktstöd)] ska betalas ut som 
gemenskapsstöd av medlemsstaterna under 
perioden 1 januari 2010–31 december 2015 
inom ramen för de nuvarande 
landsbygdsutvecklingsprogrammen för 
sådana typer av åtgärder som avses i 
artikel 16a i den här förordningen och 
som godkänts efter den 1 januari 2010.

”5a. Ett belopp motsvarande de belopp som 
frigörs genom tillämpningen av den 
obligatoriska moduleringen enligt 
artiklarna 9.4 och 10.4 i förordning (EG) 
nr [XXXX/2008 (den nya förordningen om 
system för direktstöd)] ska betalas ut som 
gemenskapsstöd av medlemsstaterna under 
perioden 1 januari 2010–31 december 2015 
inom ramen för de nuvarande 
landsbygdsutvecklingsprogrammen för 
både befintliga och nya åtgärder med 
anknytning till de nya utmaningarna, i 
enlighet med varje medlemsstats beslut.
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Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 1.
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