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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)
(KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0306),

– med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört 
parlamentet (C6-0242/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för 
regional utveckling (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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 

(10) För att ge stödmottagarna ytterligare 
incitament att delta i åtgärder inriktade på 
de nya prioriteringarna, bör det finnas 
möjlighet att fastställa högre stödbelopp 
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och stödsatser för sådana åtgärder. och stödsatser för sådana åtgärder. Samma 
möjlighet bör vara öppen för 
medlemsstaterna för överföring av sådana 
innovationer som är ett resultat av 
tillämpad forskning. 

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att säkra innovationsverksamheten på landsbygden, särskilt genom tillämpad 
forskning. Överföring av kunskap från forskning till jordbrukssektorn och jordbruksekonomin 
ska stimuleras genom en förhöjning av takbeloppen i bilaga I.

Ändringsförslag 2

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 minst 50 procent av 
dessa finansiella medel används för att 
stödja åtgärder som är inriktade på de nya 
utmaningarna.

Or. fr

Motivering

Även om de nya utmaningarna och de nya instrumenten som fastställts av kommissionen är 
viktiga verkar det inte motiverat att använda alla de finansiella medel som erhållits genom 
ytterligare modulering till detta. Med beaktande av att man i artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1698/2005 föreskriver minimitilldelningar på 10 procent för axlarna 1 och 3 och på 
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25 procent för axel 2, är det lämpligt att fastställa en minimitröskel på 50 procent av medlen 
för nya utmaningar.

Ändringsförslag 3

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

Or. fr

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 16b:

”Artikel 16b
Innovation och överföring av kunskap 

från tillämpad forskning
1. Från och med den 1 januari 2010 ska 
medlemsstaterna i sina program för 
landsbygdsutveckling, i enlighet med sina 
särskilda behov, fastställa de typer av 
åtgärder som är inriktade på överföringen 
av innovationer från den tillämpade 
forskningen till landsbygdsekonomin. 
2. Från och med den 1 januari 2010 får 
de stödnivåer som fastställs i bilaga I ökas 
med tio procentenheter för de typer av 
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åtgärder som avses i punkt 1.”

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att säkra innovationsverksamheten på landsbygden, särskilt genom tillämpad 
forskning. Överföring av kunskap från forskning till jordbrukssektorn och jordbruksekonomin 
ska stimuleras genom en förhöjning av takbeloppen i bilaga I.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 30 ska ersättas med följande: 
”Artikel 30

Infrastruktur som är av betydelse för 
utveckling och anpassning inom jord- och 

skogsbruket
Stöd enligt artikel 20 b v får i synnerhet 
täcka åtgärder som rör tillträde till 
jordbruks- och skogsmark, 
omarrondering och markförbättring, 
energiförsörjning, informations- och 
kommunikationsteknik samt 
vattenförvaltning.”

Or. fr

Motivering

Enligt Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2007 om skapandet av en europeisk 
bredbandspolitik är utvecklingen av konkurrenskraften för landsbygdsområden beroende av 
en innovativ användning av informations- och kommunikationsteknik. Det är därför lämpligt 
att inkludera denna teknik i artikel 30 i förordningen.
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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 som är lika stort som, eller 
som är högre än 50 procent 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 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. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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tillgängliga för andra åtgärder än de som 
avses i artikel 16a, har överskridits.

Or. fr

Motivering

Även om de nya utmaningarna och de nya instrumenten som fastställts av kommissionen är 
viktiga verkar det inte motiverat att använda alla de finansiella medel som erhållits genom 
ytterligare modulering till detta.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10  led aa (nytt) 
Förordning (EG) nr° 1698/2005
Bilagan

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Rad 1 ska ersättas med följande:

22.2 Startstöd (*) 75 000

(*) Startstöd kan ges som ett 
engångsbidrag på högst 50 000 EUR, 
eller i form av en räntesubvention vars 
kapitaliserade värde inte får överstiga 
50 000 EUR. Vid en kombination av de 
båda stödformerna får stödet inte 
överstiga 75 000 EUR.

Or. fr

Motivering

Med beaktande av svårigheterna för unga jordbrukare att etablera sig är det nödvändigt att 
höja det maximala stödbeloppet.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr° 1698/2005
Bilaga II – Prioritering: Förnybara energikällor – rad 4a (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Förbättring av avfallshanteringen 
och återanvändning av material

Artikel 26: 
modernisering av 
jordbruksföretagen

Artikel 53: 
diversifiering till 
annan verksamhet än 
jordbruk

Artikel 54: stöd för 
etablering och 
utveckling av företag

Artikel 56: 
grundläggande 
tjänster för ekonomin 
och befolkningen på 
landsbygden

Minskning av avfall och 
substitut till fossilt bränsle 

Or. fr

Motivering

Avfallshanteringen och återanvändningen kan bidra till prioriteringen ”Förnybara 
energikällor”. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr° 1698/2005
Bilaga II – Prioritering: Förnybara energikällor – rad 4b (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Produktion och utnyttjande av 
solenergi, vindkraft, jordvärme och 

Artikel 26: 
modernisering av 

Substitut till fossilt bränsle 
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kraftvärme jordbruksföretagen

Artikel 53: 
diversifiering till 
annan verksamhet än 
jordbruk

Artikel 54: stöd för 
etablering och 
utveckling av företag

Artikel 56: 
grundläggande 
tjänster för ekonomin 
och befolkningen på 
landsbygden

Or. fr

Motivering

Förnybara energikällor "utanför" jordbruket bidrar till ersättningen av fossila bränslen.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga
Förordning (EG) nr° 1698/2005
Bilaga II – Prioritering: Vattenförvaltning – rad 1a (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Hantering av översvämningsrisker Artikel 39: stöd för 
miljövänligt jordbruk

Artikel 41: icke-
produktiva 
investeringar

Förbättring av kapaciteten 
för vattenförvaltning i 
samband med 
översvämningar 

Or. fr

Motivering

Vattenförvaltningen bör omfatta förebyggande åtgärder, även när det gäller den kvantitativa 
förvaltningen.
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