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Ändringsförslag 12
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vid utvärderingen av genomförandet av 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2003 konstaterades det 
att klimatförändringarna, förnybara 
energier, vattenförvaltning och den 
biologiska mångfalden utgör nya 
utmaningar av avgörande betydelse för det 
europeiska jordbruket.

(1) Vid utvärderingen av genomförandet av 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2003 konstaterades det 
att klimatförändringarna, förnybara 
energier, vattenförvaltning, den biologiska 
mångfalden och avskaffandet av 
mjölkkvoterna utgör nya utmaningar av 
avgörande betydelse för det europeiska 
jordbruket.

Or. de

Motivering

Eine fünfte ”Priorität Milchquotenausstieg” ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Ändringsförslag 13
Neil Parish

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är viktigt att den verksamhet som 
är knuten till dessa prioriteringar stärks 
ytterligare inom de landsbygdsprogram 
som godkänns i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005.

(5) Om medlemsstaternas befintliga 
program för landsbygdsutveckling inte 
innefattar tillräckliga och relevanta 
åtgärder enligt bilaga II, är det viktigt att 
den verksamhet som är knuten till dessa 
prioriteringar stärks ytterligare inom de 
landsbygdsprogram som godkänns i 
enlighet med rådets förordning (EG) 
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nr 1698/2005.

Or. en

Motivering

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Ändringsförslag 14
Esther De Lange

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) En Eurobarometerundersökning från 
2007 om EU-medborgarnas attityder till 
djurens välfärd visar att en stor majoritet 
(72 %) av unionsmedborgarna anser att 
jordbrukarna bör få ersättning för de 
ökade kostnader som kan uppstå till följd 
av högre välfärdsstandarder. Enligt 
protokollet om djurskydd och djurens 
välfärd, som fogats till EG-fördraget, ska 
gemenskapen och medlemsstaterna 
dessutom fullt ut ta hänsyn till kraven på 
djurens välfärd när jordbrukspolitiken 
utformas och genomförs.

Or. en



AM\738974SV.doc 5/37 PE412.016v01-00

SV

Ändringsförslag 15
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom dessa 
gemenskapsprioriteringar är av så stor vikt, 
bör medlemsstaterna vara skyldiga att
inkludera åtgärder knutna till de nya 
utmaningarna i sina program för 
landsbygdsutveckling.

(6) Eftersom dessa 
gemenskapsprioriteringar är av så stor vikt, 
bör medlemsstaterna inkludera en större 
del av åtgärder knutna till de nya 
utmaningarna i sina program för 
landsbygdsutveckling, men endast i det 
fall att medlemsstaterna ännu inte har 
tillmätt gemenskapsprioriteringarna 
tillräcklig betydelse.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ändringsförslag 16
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att hänsyn ska kunna tas till större 
ändringar i gemenskapens prioriteringar 
föreskrivs det i artikel 10 i förordning (EG) 
nr 1698/2005 att gemenskapens strategiska 
riktlinjer för landsbygdsutveckling 
(programperioden 2007–2013), antagna 
genom rådets beslut 2006/144/EG, ska 
kunna bli föremål för översyn.
Medlemsstaterna bör därför vara 
underställda en allmän förpliktelse att se 
över de nationella strategiska planerna efter 
översynen av gemenskapens strategiska 
riktlinjer, så att det fastställs i vilket 

(7) För att hänsyn ska kunna tas till större 
ändringar i gemenskapens prioriteringar 
föreskrivs det i artikel 10 i förordning (EG) 
nr 1698/2005 att gemenskapens strategiska 
riktlinjer för landsbygdsutveckling 
(programperioden 2007–2013), antagna 
genom rådets beslut 2006/144/EG, ska 
kunna bli föremål för översyn. 
Medlemsstaterna bör därför uppmuntras
att se över de nationella strategiska 
planerna efter översynen av gemenskapens 
strategiska riktlinjer, så att det fastställs i 
vilket sammanhang programmen ska 
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sammanhang programmen ska ändras. ändras.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ändringsförslag 17
Neil Parish

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att hänsyn ska kunna tas till större 
ändringar i gemenskapens prioriteringar 
föreskrivs det i artikel 10 i förordning (EG) 
nr 1698/2005 att gemenskapens strategiska 
riktlinjer för landsbygdsutveckling 
(programperioden 2007–2013), antagna 
genom rådets beslut 2006/144/EG, ska 
kunna bli föremål för översyn.
Medlemsstaterna bör därför vara 
underställda en allmän förpliktelse att se 
över de nationella strategiska planerna efter 
översynen av gemenskapens strategiska 
riktlinjer, så att det fastställs i vilket 
sammanhang programmen ska ändras.

(7) För att hänsyn ska kunna tas till större 
ändringar i gemenskapens prioriteringar 
föreskrivs det i artikel 10 i förordning (EG) 
nr 1698/2005 att gemenskapens strategiska 
riktlinjer för landsbygdsutveckling 
(programperioden 2007–2013), antagna 
genom rådets beslut 2006/144/EG, ska 
kunna bli föremål för översyn. De 
medlemsstater som ännu inte har antagit 
relevanta åtgärder bör därför vara 
underställda en särskild förpliktelse att se 
över de nationella strategiska planerna efter 
översynen av gemenskapens strategiska 
riktlinjer, så att det fastställs i vilket 
sammanhang programmen ska ändras.

Or. en

Motivering

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Ändringsförslag 18
Neil Parish

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kraven på innehållet i 
landsbygdsutvecklingsprogrammen bör 
anpassas till de nya skyldigheterna. En icke 
uttömmande förteckning över olika 
åtgärder bör upprättas för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de åtgärder 
som är relevanta för de nya utmaningarna 
inom ramen för de rättsliga ramarna för 
landsbygdsutveckling.

(9) Kraven på innehållet i 
landsbygdsutvecklingsprogrammen bör om 
nödvändigt anpassas till de nya 
skyldigheterna. En icke uttömmande 
förteckning över olika åtgärder bör 
upprättas för att hjälpa medlemsstaterna att 
identifiera de åtgärder som är relevanta för 
de nya utmaningarna inom ramen för de 
rättsliga ramarna för landsbygdsutveckling.

Or. en

Motivering

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Ändringsförslag 19
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kraven på innehållet i 
landsbygdsutvecklingsprogrammen bör 
anpassas till de nya skyldigheterna. En icke 
uttömmande förteckning över olika 
åtgärder bör upprättas för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de åtgärder 
som är relevanta för de nya utmaningarna 
inom ramen för de rättsliga ramarna för 
landsbygdsutveckling.

(9) Kraven på innehållet i 
landsbygdsutvecklingsprogrammen bör 
anpassas till de nya skyldigheterna. En icke 
uttömmande förteckning över olika 
åtgärder bör upprättas för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de åtgärder 
som är relevanta för de nya utmaningarna 
inom ramen för de rättsliga ramarna för 
landsbygdsutveckling; förteckningen kan 
senare förlängas allt efter de enskilda 
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medlemsstaternas behov.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ändringsförslag 20
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) En anpassning av förordningen är 
lämplig även med tanke på stödet för 
naturbetingade svårigheter i 
bergsområden och för andra områden 
med svårigheter. De nuvarande 
bestämmelserna, som bygger på rådets 
förordning (EG) nr 1257/1999 av den 
17 maj 1999 om stöd från Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ) till utveckling av 
landsbygdsområden1, och som ska gälla 
under den nya stödperioden fram till 
2009, bör fortsätta till slutet av 
innevarande stödperiod. 
__________
1 EGT L 160, 26.6.1999, s. 8.

Or. de



AM\738974SV.doc 9/37 PE412.016v01-00

SV

Ändringsförslag 21
Stéphane Le Foll

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att ge stödmottagarna ytterligare 
incitament att delta i åtgärder inriktade på 
de nya prioriteringarna, bör det finnas 
möjlighet att fastställa högre stödbelopp 
och stödsatser för sådana åtgärder.

(10) För att ge stödmottagarna ytterligare 
incitament att delta i åtgärder inriktade på 
de nya prioriteringarna, bör det finnas 
möjlighet att fastställa stödbelopp och 
stödsatser som till 100 % finansieras av 
EJFLU för sådana åtgärder.

Or. fr

Motivering

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Ändringsförslag 22
Agnes Schierhuber

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 
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 

(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 
som stöd för landsbygdsutveckling. Det 
bör säkerställas att ett lämpligt belopp av
dessa finansiella medel används för att 
stödja åtgärder som är inriktade på de nya 
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utmaningarna. utmaningarna.

Or. de

Motivering

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ändringsförslag 23
Markus Pieper

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 
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.

(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 
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.

Or. de

Motivering

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Ändringsförslag 24
Neil Parish

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 
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.

(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 – om inte 
medlen redan finns för att 
medlemsstaterna tillämpat nationell, 
frivillig modulering enligt rådets 
förordning (EG) nr 378/2007 – användas 
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.

Or. en

Motivering

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Ändringsförslag 25
Markus Pieper

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Ändringsförslag 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eftersom dessa extrabelopp 
motsvarande nämnda finansiella medel har 
specifika och bindande 
användningsområden som motsvarar de 
finansiella medlen, bör jämvikten mellan 
de olika målen för stödet för 
landsbygdsutveckling inte påverkas.

(12) Eftersom dessa extrabelopp 
motsvarande nämnda finansiella medel har 
specifika och bindande 
användningsområden som motsvarar de 
finansiella medlen, får jämvikten mellan 
de olika målen för stödet för 
landsbygdsutveckling inte påverkas. 
Därför bör jämvikten mellan målen enligt 
artikel 17 även gälla då medel används 
för de nya prioriteringarna.

Or. de

Ändringsförslag 27
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eftersom dessa extrabelopp 
motsvarande nämnda finansiella medel har 
specifika och bindande

(12) Eftersom dessa extrabelopp 
motsvarande nämnda finansiella medel har 
specifika användningsområden som 
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användningsområden som motsvarar de 
finansiella medlen, bör jämvikten mellan 
de olika målen för stödet för 
landsbygdsutveckling inte påverkas.

motsvarar de finansiella medlen, bör 
jämvikten mellan de olika målen för stödet 
för landsbygdsutveckling inte påverkas.

Or. de

Motivering

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ändringsförslag 28
Markus Pieper

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.
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Ändringsförslag 29
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 11.3 ska led d ersättas med 
följande:

utgår

”d) en förteckning över de 
landsbygdsutvecklingsprogram genom 
vilka den nationella strategiska planen 
genomförs, de preliminära anslagen från 
EJFLU till varje program, inklusive de 
belopp som avses i artikel 12.2 i 
förordning (EG) nr 1290/2005, och en 
separat angivelse av de belopp som 
föreskrivs i artikel 69.5a i den här 
förordningen.”

Or. es

Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ändringsförslag 30
Lily Jacobs

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 12a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
ska medlemsstaterna se över sina nationella 
strategiska planer i enlighet med 

1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
ska medlemsstaterna i samråd med 
förvaltningsnivåer lägre än den nationella 
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förfarandet i artikel 12.1. se över sina nationella strategiska planer i 
enlighet med förfarandet i artikel 12.1.

Or. en

Motivering

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Ändringsförslag 31
Neil Parish

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 12a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
ska medlemsstaterna se över sina nationella 
strategiska planer i enlighet med 
förfarandet i artikel 12.1.

1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
ska medlemsstaterna uppmanas att se över 
sina nationella strategiska planer i enlighet 
med förfarandet i artikel 12.1.

Or. en

Motivering

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.
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Ändringsförslag 32
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 12a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
ska medlemsstaterna se över sina 
nationella strategiska planer i enlighet med 
förfarandet i artikel 12.1.

1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
får medlemsstaterna se över sina nationella 
strategiska planer i enlighet med 
förfarandet i artikel 12.1

Or. pl

Ändringsförslag 33
Neil Parish

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2010 ska 
medlemsstaterna i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram, allt efter 
egna särskilda behov, fastställa olika typer 
av åtgärder inriktade på följande 
prioriteringar som beskrivs i gemenskapens 
strategiska riktlinjer och ytterligare 
specificeras i den nationella strategiska 
planen:

1. Om sådana bestämmelser ännu inte har 
fastställts ska medlemsstaterna från och 
med den 1 januari 2010 i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram, allt efter 
egna särskilda behov, fastställa olika typer 
av åtgärder inriktade på följande 
prioriteringar som beskrivs i gemenskapens 
strategiska riktlinjer och ytterligare 
specificeras i den nationella strategiska 
planen:

Or. en

Motivering

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
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challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Ändringsförslag 34
Elisabeth Jeggle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2010 ska 
medlemsstaterna i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram, allt efter 
egna särskilda behov, fastställa olika typer 
av åtgärder inriktade på följande 
prioriteringar som beskrivs i gemenskapens 
strategiska riktlinjer och ytterligare 
specificeras i den nationella strategiska 
planen:

1. Från och med den 1 januari 2010 ska 
medlemsstaterna i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram, allt efter 
egna särskilda behov, ange olika typer av 
åtgärder inriktade på följande prioriteringar 
som beskrivs i gemenskapens strategiska 
riktlinjer och ytterligare specificeras i den 
nationella strategiska planen:

Or. de

Ändringsförslag 35
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 januari 2010 ska 
medlemsstaterna i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram, allt efter 
egna särskilda behov, fastställa olika typer 
av åtgärder inriktade på följande 
prioriteringar som beskrivs i gemenskapens 
strategiska riktlinjer och ytterligare 
specificeras i den nationella strategiska 
planen:

1. Från och med den 1 januari 2010 ska de 
gamla medlemsstaterna i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram, allt efter 
egna särskilda behov, fastställa olika typer 
av åtgärder inriktade på följande 
prioriteringar som beskrivs i gemenskapens 
strategiska riktlinjer och ytterligare 
specificeras i den nationella strategiska 
planen:  
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Or. pl

Motivering

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku.

Ändringsförslag 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förnybar energi b) Energibesparingar och förnybar energi

Or. de

Ändringsförslag 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vattenförvaltning c) Vattenbesparingsåtgärder och 
förbättring av vattenkvaliteten

Or. de
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Ändringsförslag 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Biologisk mångfald d) Bevarande och hållbart utnyttjande av 
biologisk mångfald

Or. de

Ändringsförslag 39
Vincenzo Aita

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Markskydd och återställande av mark

Or. it

Ändringsförslag 40
Esther De Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Åtgärder för att förbättra jord- och 
skogsbrukssektorns konkurrenskraft och 
innovationsförmåga

Or. nl
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Ändringsförslag 41
Agnes Schierhuber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Avskaffande av mjölkkvoter

Or. de

Motivering

Eine fünfte ”Priorität Milchquotenausstieg” ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Ändringsförslag 42
Heinz Kindermann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna gör sina val får de 
utgå från den vägledande förteckningen 
över olika typer av åtgärder i bilaga II till 
denna förordning och/eller välja andra 
typer av åtgärder, under förutsättning att de 
är kopplade till de prioriteringar som avses 
i första stycket och är inriktade på de 
möjliga effekter som anges i bilaga II.

När medlemsstaterna gör sina val får de 
utgå från den vägledande förteckningen 
över olika typer av åtgärder i bilaga II till 
denna förordning och/eller välja andra 
typer av åtgärder, medräknat åtgärder på 
området för inlandsfiske, under 
förutsättning att de är kopplade till de 
prioriteringar som avses i första stycket 
och är inriktade på de möjliga effekter som 
anges i bilaga II.

Or. de
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Motivering

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Ändringsförslag 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna gör sina val får de 
utgå från den vägledande förteckningen 
över olika typer av åtgärder i bilaga II till 
denna förordning och/eller välja andra 
typer av åtgärder, under förutsättning att de 
är kopplade till de prioriteringar som avses 
i första stycket och är inriktade på de 
möjliga effekter som anges i bilaga II.

När medlemsstaterna gör sina val får de 
utgå från den vägledande förteckningen 
över olika typer av åtgärder i bilaga II till 
denna förordning och/eller välja andra 
typer av åtgärder, under förutsättning att de 
på företagsnivå medverkar till en hållbar 
förvaltning av resurser som mark, energi, 
vatten och biologisk mångfald, och att de 
är kopplade till de prioriteringar som avses 
i första stycket och inriktade på de möjliga 
effekter som anges i bilaga II. 

I detta sammanhang bör det bevisas och 
säkerställas att ett jordbruksföretag som 
tar stöd i anspråk för dessa åtgärder 
förbättrar sin totala balans när det gäller 
energieffektivitet, klimatskydd, biologisk 
mångfald eller vattenskydd.

Or. de

Motivering

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.
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Ändringsförslag 44
Lily Jacobs

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna gör sina val får de 
utgå från den vägledande förteckningen 
över olika typer av åtgärder i bilaga II till 
denna förordning och/eller välja andra 
typer av åtgärder, under förutsättning att de 
är kopplade till de prioriteringar som avses 
i första stycket och är inriktade på de 
möjliga effekter som anges i bilaga II.

När medlemsstaterna gör sina val får de i 
samråd med förvaltningsnivåer lägre än 
den nationella utgå från den vägledande 
förteckningen över olika typer av åtgärder i 
bilaga II till denna förordning och/eller 
välja andra typer av åtgärder, under 
förutsättning att de är kopplade till de 
prioriteringar som avses i första stycket 
och är inriktade på de möjliga effekter som 
anges i bilaga II.

Or. en

Motivering

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Ändringsförslag 45
Markus Pieper

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 
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utveckla en integrerad metod för 
strategier, verksamhet och finansiering.

Or. de

Motivering

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Ändringsförslag 46
Stéphane Le Foll

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska unionen och 
medlemsstaterna ska inrätta ett europeiskt 
nät som syftar till att kartlägga samtliga 
innovativa åtgärder som motsvarar de 
olika prioriteringarna enligt punkt 1, i 
syfte att underlätta utbyte och överföring 
av erfarenheter. 

Or. fr

Motivering

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités. 



PE412.016v01-00 24/37 AM\738974SV.doc

SV

Ändringsförslag 47
Stéphane Le Foll

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 januari 2010 får de 
stödnivåer som fastställs i bilaga I ökas 
med tio procentenheter för de typer av 
åtgärder som avses i punkt 1.

2. Från och med den 1 januari 2010 får de 
stödnivåer som fastställs i bilaga I 
finansieras till 100 % med EJFLU-medel
för de typer av åtgärder som avses i 
punkt 1. 

Or. fr

Motivering

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Ändringsförslag 48
María Isabel Salinas García

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en tabell med det totala 
gemenskapsbidraget under perioden 
1 januari 2010–31 december 2013 för de 
typer av åtgärder som avses i 
artikel 69.5a.”

utgår

Or. es
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Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ändringsförslag 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Åtgärder inom ramen för 
prioriteringen ”förnybar energi”, vilka 
förutsätter sådan jordbruksmark som i 
annat fall skulle vara tillgänglig för 
livsmedelsproduktion, får inte stödjas 
förrän det genom en konsekvensanalys på 
europeisk nivå som tar hänsyn till 
livsmedelssituationen i tredjeländer har 
säkerställts att åtgärderna inte äventyrar 
livsmedelsförsörjningen.

Or. de

Motivering

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Ändringsförslag 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – stycke -1 (nytt)
Förordning (EG) nr. 1698/2005
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17.2 ska ersättas med följande:
”(2) Minst 20 % av EJFLU:s totala stöd 
för programmet ska avsättas för 
åtgärder som utarbetas i enlighet med 
metoden i axel 4 i avdelning IV kapitel I 
avsnitt 4. Detta belopp bidrar till de 
procentandelar som anges i punkt 1. För 
Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, 
Litauen, Ungern, Malta, Polen, 
Slovenien och Slovakien får det lägsta 
gemenskapsbidraget för axel 4 på 5 % 
införas successivt under 
programperioden så att i genomsnitt 
minst 2,5 % av EJFLU:s totala stöd 
reserveras för axel 4.
För Bulgarien och Rumänien bör under 
perioden 2010-2013 ett genomsnitt på 
minst 2,5 % av EJFLU:s totala stöd för 
axel 4 bibehållas. Då den här 
procentsatsen beräknas ska varje bidrag 
från EJFLU till denna axel under 
perioden 2007–2009 beaktas. 

Or. de

Motivering

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.
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Ändringsförslag 51
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I artikel 17 ska följande punkt läggas 
till som punkt 3:

utgår

”3. Belopp motsvarande de som härrör 
från tillämpningen av den obligatoriska 
moduleringen i artikel 69.5a ska inte 
inbegripas i det totala bidrag från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, som ligger till 
grund för beräkningen av det ekonomiska 
bidrag som gemenskapen minst ska stå 
för per axel i enlighet med punkterna 1 
och 2 i den här artikeln.”

Or. es

Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ändringsförslag 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Belopp motsvarande de som härrör från 
tillämpningen av den obligatoriska 
moduleringen i artikel 69.5a ska inte
inbegripas i det totala bidrag från 

”3. Belopp motsvarande de som härrör från 
tillämpningen av den obligatoriska 
moduleringen i artikel 69.5a ska även 
inbegripas i det totala bidrag från 



PE412.016v01-00 28/37 AM\738974SV.doc

SV

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, som ligger till grund 
för beräkningen av det ekonomiska bidrag 
som gemenskapen minst ska stå för per 
axel i enlighet med punkterna 1 och 2 i den 
här artikeln.”

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, som ligger till grund 
för beräkningen av det ekonomiska bidrag 
som gemenskapen minst ska stå för per 
axel i enlighet med punkterna 1 och 2 i den 
här artikeln.”

Or. de

Motivering

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf die 
ELER-Achsen sinnvoll.

Ändringsförslag 53
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) Artikel 28.1 ska ersättas med följande:
”1. Stöd enligt artikel 20 b iii ska 
beviljas för materiella och/eller 
immateriella investeringar som
a) förbättrar företagets generella 
prestationer,
b) avser
– bearbetning och/eller saluföring av 
produkter som omfattas av bilaga I till 
fördraget (utom fiskeriprodukter) och 
skogsbruksprodukter samt bomull, 
och/eller
– utveckling av nya produkter, processer 
och tekniker som rör produkter som 
omfattas av bilaga I till fördraget (utom 
fiskeriprodukter) och 
skogsbruksprodukter samt bomull och 
som
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c) uppfyller gemenskapsnormerna för 
investeringen i fråga.
Om en investering görs för att uppfylla 
gemenskapsnormer får stöd endast 
beviljas för investeringar som görs av 
mikroföretag enligt punkt 2 för att 
uppfylla nyligen införda 
gemenskapsnormer. För att en sådan 
norm ska uppfyllas kan ett uppskov 
beviljas på högst 36 månader, från och 
med den dag då normen blev bindande 
för företaget.”

Or. es

Motivering

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Ändringsförslag 54
Heinz Kindermann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 36 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 36 a ska inledningen ersättas 
med följande:
”a) Åtgärder för ett hållbart utnyttjande 
av jordbruksmark, inbegripet områden 
för inlandsfiske, via”

Or. de

Motivering

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
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ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 

Ändringsförslag 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Artikel 60 ska ändras på följande sätt:
”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, 
ska medlemsstaten se till att det i varje 
program finns administrativa kontroller
för att dra en skiljelinje mellan å ena 
sidan insatser som ska berättiga till stöd 
från EJFLU och å andra sidan insatser 
som ska berättiga till gemenskapsstöd i 
någon annan form.”

Or. es

Motivering

El establecimiento de criterios ”arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posible evitar ”doble financiación” mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones ”a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
”techos”.
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Ändringsförslag 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Artikel 60 ska ändras på följande sätt:
”Skiljelinje

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, 
ska medlemsstaten se till att det i varje 
program finns administrativa kontroller 
för att dra en skiljelinje mellan å ena 
sidan insatser som ska berättiga till stöd 
från EJFLU och å andra sidan insatser 
som ska berättiga till gemenskapsstöd i 
någon annan form.”

Or. es

Motivering

El establecimiento de criterios ”arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.
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Ändringsförslag 57
María Isabel Salinas García

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I artikel 69 ska följande punkter 5a, 5b 
och 5c läggas till:

utgår

”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.
5b. Om det totala belopp som vid 
avslutandet av programmet har betalats ut 
för de åtgärder som avses i punkt 5a i 
denna artikel understiger det belopp som 
avses i artikel 16a.3 b ska medlemsstaten 
betala tillbaka mellanskillnaden till 
gemenskapsbudgeten upp till det belopp 
med vilket de totala anslag, som är 
tillgängliga för andra åtgärder än de som 
avses i artikel 16a, har överskridits.
5c. De belopp som avses i punkt 5a 
kommer inte att beaktas med avseende på 
artikel 25 i förordning (EG) 
nr 1290/2005.”

Or. es

Motivering

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
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conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ändringsförslag 58
Elisabeth Jeggle

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 
sådana typer av åtgärder som avses i 
artikel 16a i den här förordningen och som 
godkänts efter den 1 januari 2010. Stödet 
får även användas för ytterligare åtgärder 
som avser de nya prioriteringarna.

Or. de

Ändringsförslag 59
Lutz Goepel

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 

”5a. Ett belopp motsvarande minst 50 % av 
de belopp som frigörs genom 
tillämpningen av den obligatoriska 
moduleringen enligt artiklarna 9.4 och 10.4 
i förordning (EG) nr [XXXX/2008 (den 
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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.

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.

Or. de

Motivering

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Ändringsförslag 60
Markus Pieper

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 prioriteringarna, i 
enlighet med varje medlemsstats beslut.

Or. de
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Motivering

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Ändringsförslag 61
Lutz Goepel

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 70 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Följande punkt 4b ska läggas till i 
artikel 70:
”4a. Utan hinder av de övre gränser som 
anges i punkt 3 får ett belopp 
motsvarande de belopp som frigörs genom 
tillämpningen av moduleringen enligt 
artiklarna 9.4 och 10.4 i förordning (EG) 
nr XXXX/2008 [den nya förordningen om 
system för direktstöd] användas utan 
ytterligare nationell medfinansiering.”

Or. de

Motivering

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 
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Ändringsförslag 62
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Artikel 93 ska ersättas med följande:
”Upphävande

1. Förordning (EG) nr 1257/1999 ska 
upphöra att gälla den 1 januari 2007 
med undantag av artiklarna 13 a, 14.1, 
14.2 första och andra strecksatsen, 15, 
17—20, 51.3 och 55.4 samt den del av 
bilaga I som anger de belopp som avses i 
artikel 15.3.
[...]
Hänvisningar till den upphävda 
förordningen ska anses vara 
hänvisningar till den här förordningen.
Förordning (EG) nr 1257/1999 ska 
fortsätta att tillämpas på verksamhet 
som före den 1 januari 2007 godkänts av 
kommissionen enligt den förordningen.”

Or. de

Ändringsförslag 63
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr 1698/2005
Bilaga II – ny prioritering

Prioritering: Avskaffande av mjölkkvoter
Slag av projekt Åtgärder Potentiella effekter
Modernisering och 
marknadsorienterad 
produktion

Flerårigt program för 
avskaffande av mjölkkvoter

Ökad konkurrenskraft
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Or. de

Motivering

 Eine fünfte ”Priorität Milchquotenausstieg” ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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