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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 beslut ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)
(KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av EG-fördraget, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet 
(C6-0239/2008),

– 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.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 2
Beslut 2006/144/EG
Bilaga – del 3  punkt 3.4a  led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Framför allt kan investeringsstödet under 
axel 1 inriktas på maskiner och utrustning 
som kräver mindre energi, vatten och andra 
insatsvaror och på produktion av förnybar 
energi för användning på 
jordbruksföretaget. Inom livsmedelskedjan 
och skogsbruket bör investeringsstödet 
kunna bidra till utvecklingen av mer 
innovativ och hållbar teknik för
bearbetning av biobränslen.

i) Framför allt kan investeringsstödet under 
axel 1 inriktas på maskiner och utrustning 
som kräver mindre energi, vatten och andra 
insatsvaror och på produktion av förnybar 
energi för användning på 
jordbruksföretaget. Inom livsmedelskedjan 
och skogsbruket bör investeringsstödet 
kunna bidra till utvecklingen av mer 
innovativ och hållbar teknik för ersättning 
av fossila bränslen och minskning av 
utsläppen av växthusgaser, inbegripet 
andra generationens agrobränslen.

Or. fr

Motivering

Med tanke på deras svaga energi- och miljöresultat är det lämpligt att inte främja 
framställningen av första generationens agrobränslen.
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