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Ändringsförslag 48
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 3/200815 får unionen genomföra 
informationskampanjer och säljfrämjande
åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeland för jordbruksprodukter och för 
deras produktionsmetoder samt för 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter.

(1) I enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 3/200815 får unionen genomföra 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeland för jordbruksprodukter och för 
deras produktionsmetoder samt för 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter från unionen.

__________________ __________________
15 Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 
17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 
5.1.2008, s. 1).

15 Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 
17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 
5.1.2008, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 49
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 3/200815 får unionen genomföra 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeland för jordbruksprodukter och för 
deras produktionsmetoder samt för 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter.

(1) I enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 3/200815 får unionen genomföra 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeland för jordbruksprodukter och för 
deras produktionsmetoder samt för 
bearbetade produkter framställda från 
jordbruksprodukter.
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__________________ __________________
15 Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 
17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 
5.1.2008, s. 1).

15 Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 
17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 
5.1.2008, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 50
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 3/200815 får unionen genomföra 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeland för jordbruksprodukter och för 
deras produktionsmetoder samt för 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________ __________________
15 Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 
17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 
5.1.2008, s. 1).

Or. es

Ändringsförslag 51
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med sådana kampanjer och 
åtgärder är att stärka den europeiska 
jordbrukssektors konkurrenskraft, både på 
den inre marknaden och i tredjeländer, 
genom att öka konsumenternas kunskaper 
om egenskaperna hos unionens 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter, och genom att
utveckla och öppna nya marknader. De 
kompletterar och förstärker de åtgärder 
som genomförs av medlemsstaterna.

(2) Syftet med sådana kampanjer och 
åtgärder är att stärka den europeiska 
jordbrukssektorns konkurrenskraft och 
bidra till att göra produkterna 
lönsammare, förbättra 
konkurrensvillkoren, både på den inre 
marknaden och i tredjeländer, öka 
konsumenternas kunskaper om 
egenskaperna hos unionens 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter och utveckla och öppna 
nya marknader. De kompletterar och 
förstärker de åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna och säkerställer att alla 
medlemsstater har tillträde på samma 
villkor och främjar en positiv 
särbehandling för de yttersta 
randområdena i enlighet med artikel 349 i 
EUF-fördraget.

Or. pt

Ändringsförslag 52
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med sådana kampanjer och 
åtgärder är att stärka den europeiska 
jordbrukssektors konkurrenskraft, både på 
den inre marknaden och i tredjeländer, 
genom att öka konsumenternas kunskaper 
om egenskaperna hos unionens 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter, och genom att 
utveckla och öppna nya marknader. De 
kompletterar och förstärker de åtgärder 
som genomförs av medlemsstaterna.

(2) Syftet med sådana kampanjer och 
åtgärder är att stärka den europeiska 
jordbrukssektors konkurrenskraft, både på 
den inre marknaden och i tredjeländer, 
genom att öka konsumenternas kunskaper 
om egenskaperna hos unionens 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter, och genom att 
utveckla och öppna nya marknader. De 
kompletterar och förstärker de åtgärder 
som genomförs av medlemsstaterna. De 
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får inte hindra eller undergräva 
nationella kvalitetsordningar i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Säljfrämjande åtgärder på EU-nivå får inte förringa positiva budskap som kommuniceras via 
nationella kvalitetsordningar. Nationella ordningar och ordningar på EU-nivå som tillämpas 
samtidigt bör vara förenliga med varandra.

Ändringsförslag 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med sådana kampanjer och 
åtgärder är att stärka den europeiska 
jordbrukssektors konkurrenskraft, både på 
den inre marknaden och i tredjeländer, 
genom att öka konsumenternas kunskaper 
om egenskaperna hos unionens 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter, och genom att 
utveckla och öppna nya marknader. De 
kompletterar och förstärker de åtgärder 
som genomförs av medlemsstaterna.

(2) Syftet med sådana kampanjer och 
åtgärder är att stärka den europeiska 
jordbrukssektorns konkurrenskraft och 
marknadsandelar, både på den inre 
marknaden och i tredjeländer, genom att 
öka konsumenternas kunskaper om 
egenskaperna hos unionens 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter, och genom att 
utveckla och öppna nya marknader. De 
kompletterar och förstärker de åtgärder 
som genomförs av medlemsstaterna.

Or. pl

Motivering

Globaliseringen av marknaderna tvingar de europeiska jordbrukarna och 
livsmedelsproducenterna att konkurrera dels om marknaderna i tredjeländer dels om sin 
ställning på den inre marknaden. Därför måste ordningen med säljfrämjande åtgärder 
omfatta även EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann
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Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Utöver information om de faktiska 
egenskaper som kännetecknar 
EU:s jordbruksprodukter och livsmedel 
bör de stödberättigade åtgärderna inte 
utesluta kommunikation av budskap som 
är av intresse för konsumenterna, t.ex. om 
näringsvärde, smak, tradition och kultur, 
särskilt i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Näringsvärden, smak, tradition och kultur är viktiga egenskaper hos 
EU:s jordbruksprodukter och livsmedel som är värda att betona i säljfrämjande program 
runtom i världen.

Ändringsförslag 55
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Dessa informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder är inte enbart till 
för att återställa konsumenternas 
förtroende efter en kris, utan syftar även 
till att höja produkternas lönsamhet, öka 
sysselsättningen, förbättra 
konkurrensvillkoren på marknaderna i 
tredjeländer och ge konsumenterna mer 
och bättre information.

Or. pt

Ändringsförslag 56
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med iakttagande av 
konkurrensreglerna bör åtgärder som 
inriktas på den inre marknaden begränsas 
till informationsåtgärder om särdragen 
hos jordbruksproduktionsmetoderna inom 
unionen eller om teman som har ett 
intresse för unionen, såsom de 
kvalitetsordningar som inrättas genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/201216.

utgår

__________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. pt

Ändringsförslag 57
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med iakttagande av 
konkurrensreglerna bör åtgärder som 
inriktas på den inre marknaden begränsas 
till informationsåtgärder om särdragen 
hos jordbruksproduktionsmetoderna inom 
unionen eller om teman som har ett 
intresse för unionen, såsom de 
kvalitetsordningar som inrättas genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/201216.

utgår

__________________
16 Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. it

Motivering

I enlighet med nuvarande förordning bör det inte göras någon skillnad mellan åtgärder på 
den inre marknaden och åtgärder i tredjeland, med tanke på att det fortfarande behövs 
säljfrämjande åtgärder i vissa medlemsstater. De säljfrämjande åtgärderna och 
informationsåtgärderna skadar inte den fria konkurrensen mellan europeiska företag i större 
utsträckning än andra typer av jordbruksstöd som föreskrivs i unionslagstiftningen. Det bör 
vara möjligt att genomföra säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden.

Ändringsförslag 58
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med iakttagande av 
konkurrensreglerna bör åtgärder som 
inriktas på den inre marknaden begränsas 
till informationsåtgärder om särdragen 
hos jordbruksproduktionsmetoderna inom 
unionen eller om teman som har ett 
intresse för unionen, såsom de 
kvalitetsordningar som inrättas genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/201216.

utgår

__________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. pt
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Ändringsförslag 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med iakttagande av konkurrensreglerna 
bör åtgärder som inriktas på den inre 
marknaden begränsas till
informationsåtgärder om särdragen hos 
jordbruksproduktionsmetoderna inom 
unionen eller om teman som har ett intresse 
för unionen, såsom de kvalitetsordningar 
som inrättas genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/201216.

(4) Med iakttagande av konkurrensreglerna 
bör åtgärder som inriktas på den inre 
marknaden omfatta informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder om särdragen 
hos jordbruksproduktionsmetoderna inom 
unionen eller om teman som har ett intresse 
för unionen, såsom de kvalitetsordningar 
som inrättas genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/201216.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. pl

Motivering

Globaliseringen av jordbruksmarknaderna, inbegripet unionens marknad, är en pågående 
process som man måste räkna med kommer att intensifieras, särskilt tillsammans med det 
transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar som väntas bli framförhandlat. 
Därför måste de europeiska jordbrukarna och livsmedelsproducenterna få de medel de 
behöver för att kunna främja sina produkter på EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med iakttagande av konkurrensreglerna 
bör åtgärder som inriktas på den inre 
marknaden begränsas till 
informationsåtgärder om särdragen hos 

(4) Med iakttagande av konkurrensreglerna 
bör åtgärder som inriktas på den inre 
marknaden begränsas till 
informationsåtgärder om särdragen hos 
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jordbruksproduktionsmetoderna inom 
unionen eller om teman som har ett intresse 
för unionen, såsom de kvalitetsordningar 
som inrättas genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/201216.

jordbruksproduktionsmetoderna inom 
unionen eller om teman som har ett intresse 
för unionen, såsom de kvalitetsordningar 
som inrättas genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/201216

och nationella kvalitetsordningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 av den 
21 november 2012 om kvalitetsordningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel 
(EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 61
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) En av EU:s styrkor när det gäller 
livsmedelsproduktion ligger i 
produkternas mångfald och 
specialisering, något som är kopplat till 
olika geografiska områden liksom till 
olika traditionella tillverkningsmetoder, 
vilket ger unika smaker som präglas av 
den variation och äkthet som 
konsumenter i allt större utsträckning 
efterfrågar inom såväl som utanför EU.

Or. pt

Ändringsförslag 62
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Det bör utgå ett kompletterande stöd 
till biologisk mångfald inom de 
jordbrukssektorer i EU där den riskerar 
att försvinna, eftersom det effektivaste 
sättet att skydda dessa tillgångar tycks 
vara att öka efterfrågan på dem.

Or. it

Ändringsförslag 63
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionen exporterar främst färdiga 
jordbruksprodukter, bland annat produkter 
som inte omfattas av bilaga I till fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördaget). Därför bör 
ordningen för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder även omfatta vissa 
livsmedelsprodukter som framställts av
jordbruksprodukter, i överensstämmelse 
med de övriga ordningarna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
unionens kvalitetsordningar, som redan har 
bestämmelser som omfattar sådana 
produkter.

(6) Unionen exporterar främst färdiga 
jordbruksprodukter, bland annat produkter 
som inte omfattas av bilaga I till fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget). Därför bör 
ordningen för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder tillämpas på 
bilaga I och även omfatta nya bearbetade 
livsmedel som inte omfattas av bilaga I till 
fördraget. Dessa livsmedel bör vara i 
överensstämmelse med de övriga 
ordningarna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, såsom unionens 
kvalitetsordningar, eller nationella 
kvalitetsordningar, som redan har 
bestämmelser som omfattar sådana 
produkter.

Or. en

Motivering

Ett av förslagets syften är att informationsåtgärder på den inre marknaden bör öka 
medvetenheten om de höga standarder i fråga om säkerhet, hälsa och djurskydd som gäller 
för EU:s livsmedelsproduktion. För att uppfylla detta mål, skapa mervärde och betona 
mångfalden bland EU:s jordbruksprodukter bör de ordningar som avses i artiklarna 2 b och 
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3 även omfatta åtgärder för nationella kvalitetsordningar, vilket är fallet enligt gällande 
lagstiftning.

Ändringsförslag 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionen exporterar främst färdiga 
jordbruksprodukter, bland annat produkter 
som inte omfattas av bilaga I till fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördaget). Därför bör 
ordningen för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder även omfatta vissa 
livsmedelsprodukter som framställts av 
jordbruksprodukter, i överensstämmelse 
med de övriga ordningarna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
unionens kvalitetsordningar, som redan har 
bestämmelser som omfattar sådana 
produkter.

(6) Unionen exporterar främst färdiga 
jordbruksprodukter, bland annat produkter 
som inte omfattas av bilaga I till fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget). Därför bör 
ordningen för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder även omfatta vissa 
livsmedelsprodukter som framställts av 
jordbruksprodukter, i överensstämmelse 
med de övriga ordningarna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
unionens kvalitetsordningar, som redan har 
bestämmelser som omfattar sådana 
produkter, och ordningar inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som gör 
det möjligt att utveckla och stärka 
potentialen i EU:s jordbruk och 
livsmedelsindustri.

Or. ro

Ändringsförslag 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionen exporterar främst färdiga 
jordbruksprodukter, bland annat produkter 
som inte omfattas av bilaga I till fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördaget). Därför bör 

(6) Unionen exporterar främst färdiga 
jordbruksprodukter, bland annat produkter 
som inte omfattas av bilaga I till fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget). Därför bör 
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ordningen för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder även omfatta vissa 
livsmedelsprodukter som framställts av
jordbruksprodukter, i överensstämmelse 
med de övriga ordningarna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
unionens kvalitetsordningar, som redan har 
bestämmelser som omfattar sådana 
produkter.

ordningen för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder även omfatta vissa 
jordbruksprodukter och livsmedel, i 
överensstämmelse med de övriga 
ordningarna inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, såsom unionens 
kvalitetsordningar, som redan har 
bestämmelser som omfattar sådana 
produkter.

Or. fr

Motivering

Syftet är att täcka hela tillämpningsområdet för SUB-, SGB- och GTS-produkter och för 
ekologiska produkter enligt förordning (EU) nr 1151/2012 och (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag 66
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder för viner från 
unionen är centrala inslag i de 
stödprogram inom vinsektorn som 
regleras av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Därför bör vin endast 
kunna omfattas av informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder inom ramen 
för denna ordning om vinet har samband 
med en annan jordbruks- eller 
livsmedelsprodukt.

utgår

Or. fi

Motivering

Eftersom alkoholdryckerna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan bör EU inte stödja 
marknadsföringen av dem.

Ändringsförslag 67
Brian Simpson
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder för viner från 
unionen är centrala inslag i de 
stödprogram inom vinsektorn som 
regleras av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Därför bör vin endast 
kunna omfattas av informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder inom ramen 
för denna ordning om vinet har samband 
med en annan jordbruks- eller 
livsmedelsprodukt.

utgår

Or. en

Motivering

EU bör inte finansiera alkoholfrämjande åtgärder. Det skulle strida mot EU:s verksamhet för 
att förebygga alkoholrelaterade skador och gå stick i stäv med flera andra åtgärder som 
vidtas av EU, bl.a. EU:s folkhälsopolitik, EU:s alkoholstrategi och EU:s utfästelser att arbeta 
för WTO-initierad verksamhet (WHO:s globala alkoholstrategi).

Ändringsförslag 68
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. Det 
bör införas särskilda förfaranden för att 
främja genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.
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jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

Or. pt

Ändringsförslag 69
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. Det 
bör således införas särskilda förfaranden 
för att främja genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

Or. pt

Ändringsförslag 70
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. Det 
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Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

bör införas förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

Or. it

Ändringsförslag 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. Det 
bör införas förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

Or. it

Ändringsförslag 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. Det 
bör införas förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

Or. en

Motivering

Det bör råda balans mellan åtgärderna. För att få till stånd en väl fungerande och effektiv 
EU-marknad behövs det informationsåtgärder som stöder utvecklingen. Således bör inte 
program för tredjeländer ges företräde framför EU-interna marknader.

Ändringsförslag 73
George Lyon, James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. För 
att främja genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer bör 
därför minst 75 % den budget som avsatts 
för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder anslås för 
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genom ett ökat finansiellt stöd. åtgärder som vidtas i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Med de många handelsavtal som EU har ingått erbjuder de framväxande marknaderna och 
ekonomierna i tredjeländer en stor potential för EU:s export av jordbruksprodukter. Syftet 
bör vara att föra in ytterligare inkomster i EU hellre än att omfördela befintliga inkomster 
inom EU. Genom att särskilt rikta in de säljfrämjande åtgärderna på tredjeländer kan export, 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning uppmuntras. Därmed kommer inkomsterna i EU att öka.

Ändringsförslag 74
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential.
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential.
Med målsättningen att uppnå 85 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

Or. en

Motivering

Det råder ingen tvekan om att den största tillväxtpotentialen finns på marknader utanför EU. 
Med en budget på 200 miljoner euro har vi råd att bibehålla dagens acceptabla nivåer vad 
gäller informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och öka våra 
utgifter till minst 85 % i tredjeländer.

Ändringsförslag 75
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential. 
Med målsättningen att gradvis och senast 
2020 uppnå 70 % av de uppskattade 
utgifterna bör det införas särskilda 
förfaranden för att främja genomförandet 
av fler informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder till förmån för 
unionens jordbruksprodukter i tredjeländer, 
särskilt genom ett ökat finansiellt stöd.

Or. es

Ändringsförslag 76
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential.
Med målsättningen att uppnå 75 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.

(8) Under perioden 2001-2011 avsåg 
knappt 30 % av budgeten för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder enligt förordning (EG) nr 3/2008 
tredjelandsmarknader, trots att dessa 
marknader har en stor tillväxtpotential.
Med målsättningen att uppnå 50 % av de 
uppskattade utgifterna bör det införas 
särskilda förfaranden för att främja 
genomförandet av fler 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för unionens 
jordbruksprodukter i tredjeländer, särskilt 
genom ett ökat finansiellt stöd.
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Or. pl

Motivering

Det är lika viktigt att främja europeiska produkter på EU:s marknad som på marknaderna i 
tredjeländer. Enligt statistiska uppgifter känner endast ett fåtal européer igen logotyperna för 
produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning. Man måste 
beakta att de som använder sig av dessa beteckningar ofta är små företag eller mikroföretag, 
som förfogar över mycket begränsade resurser för att informera om och främja sina 
produkter.

Ändringsförslag 77
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Kommissionen bör sträva efter att 
finansiera säljfrämjande program från 
medlemsstaterna med utgångspunkt i den 
berörda medlemsstatens andel av 
EU:s totala jordbruksproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 78
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att se till att informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder får effekt bör de 
genomföras inom ramen för 
informationsprogram och program för 
säljfrämjande åtgärder. Sådana program 
har hittills föreslagits av 
branschorganisationer eller 
branschövergripande organ. För att öka 
antalet och kvaliteten av de åtgärder som 
föreslås bör även producentorganisationer 

(9) För att se till att informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder får effekt bör de 
genomföras inom ramen för 
informationsprogram och program för 
säljfrämjande åtgärder. Sådana program 
har hittills föreslagits av 
branschorganisationer eller 
branschövergripande organ. För att öka 
antalet och kvaliteten på de åtgärder som 
föreslås bör även producentorganisationer 
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kunna vara stödmottagare. Kommissionen 
bör också kunna komplettera dessa 
program genom att genomföra åtgärder på 
eget initiativ, särskilt för att bidra till att 
öppna nya marknader.

kunna vara stödmottagare och det bör 
likaså vara möjligt att samråda med 
medlemsstaterna. Kommissionen bör 
också kunna komplettera dessa program 
genom att genomföra åtgärder på eget 
initiativ, särskilt för att bidra till att öppna 
nya marknader.

Or. pt

Ändringsförslag 79
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att se till att informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder får effekt bör de 
genomföras inom ramen för 
informationsprogram och program för 
säljfrämjande åtgärder. Sådana program 
har hittills föreslagits av 
branschorganisationer eller 
branschövergripande organ. För att öka 
antalet och kvaliteten av de åtgärder som 
föreslås bör även producentorganisationer 
kunna vara stödmottagare. Kommissionen 
bör också kunna komplettera dessa 
program genom att genomföra åtgärder på 
eget initiativ, särskilt för att bidra till att 
öppna nya marknader.

(9) För att se till att informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder får effekt bör de 
genomföras inom ramen för 
informationsprogram och program för 
säljfrämjande åtgärder. Sådana program 
har hittills föreslagits av 
branschorganisationer eller 
branschövergripande organ. För att öka 
antalet och kvaliteten på de åtgärder som 
föreslås bör även producentorganisationer 
kunna vara stödmottagare, inbegripet 
kooperativ samt små och medelstora 
företag. Kommissionen bör också kunna 
komplettera dessa program genom att 
genomföra åtgärder på eget initiativ, 
särskilt för att bidra till att öppna nya 
marknader.

Or. pt

Ändringsförslag 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Skäl 9



AM\1019268SV.doc 23/149 PE529.733v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att se till att informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder får effekt bör de 
genomföras inom ramen för 
informationsprogram och program för 
säljfrämjande åtgärder. Sådana program 
har hittills föreslagits av 
branschorganisationer eller 
branschövergripande organ. För att öka 
antalet och kvaliteten av de åtgärder som 
föreslås bör även producentorganisationer 
kunna vara stödmottagare. Kommissionen 
bör också kunna komplettera dessa 
program genom att genomföra åtgärder på 
eget initiativ, särskilt för att bidra till att 
öppna nya marknader.

(9) För att se till att informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder får effekt bör de 
genomföras inom ramen för 
informationsprogram och program för 
säljfrämjande åtgärder. Sådana program 
har hittills föreslagits av 
branschorganisationer eller 
branschövergripande organ som företräder 
den eller de berörda sektorerna. För att 
öka antalet och kvaliteten av de åtgärder 
som föreslås bör även 
producentorganisationer kunna vara 
stödmottagare. Kommissionen bör också 
kunna komplettera dessa program genom 
att genomföra åtgärder på eget initiativ, 
särskilt för att bidra till att öppna nya 
marknader.

Or. it

Ändringsförslag 81
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension. Därför, och för att 
undvika att medlen sprids ut och för att öka 
Europas synlighet genom 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för jordbruksprodukter, 
bör det inrättas ett arbetsprogram som 
definierar de strategiska prioriteringarna 
för sådana åtgärder, på grundval av de 
målgrupper, produkter, teman eller 
marknader som de inriktas på, samt 
informationsbudskapens och de 
säljfrämjande budskapens kännetecken. 

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension och i lika stor 
utsträckning uppmärksamma den inre 
och den yttre marknaden; inom unionen 
bör man erkänna de lokala och regionala 
myndigheternas viktiga roll och på det 
externa planet de framväxande 
världsmarknadernas betydelse. Därför, 
och för att undvika att medlen sprids ut och 
för att öka Europas synlighet genom 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för jordbruksprodukter, 
bör det inrättas ett arbetsprogram som 
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Kommissionen kommer särskilt att beakta 
den framträdande ställning som små och 
medelstora företag har inom 
jordbrukssektorn, de sektorer som drar 
nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(KOM(2011) 626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer.

definierar de strategiska prioriteringarna 
för sådana åtgärder, på grundval av de 
målgrupper, produkter, teman eller 
marknader som de inriktas på, samt 
informationsbudskapens och de 
säljfrämjande budskapens kännetecken. 
Kommissionen kommer särskilt att beakta 
de nationella strategiska intressena, den 
framträdande ställning som små och 
medelstora företag har inom 
jordbrukssektorn, de sektorer som drar 
nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(COM(2011)0626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer och de effekter de väntas få 
för de lokala och regionala ekonomierna.

Or. pt

Ändringsförslag 82
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension. Därför, och för att 
undvika att medlen sprids ut och för att öka 
Europas synlighet genom 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för jordbruksprodukter, 
bör det inrättas ett arbetsprogram som 
definierar de strategiska prioriteringarna 
för sådana åtgärder, på grundval av de 
målgrupper, produkter, teman eller 

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension. Därför, och för att 
undvika att medlen sprids ut och för att öka 
Europas synlighet genom 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för jordbruksprodukter, 
bör det inrättas ett arbetsprogram som 
definierar de strategiska prioriteringarna 
för sådana åtgärder, på grundval av de 
målgrupper, produkter, teman eller 
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marknader som de inriktas på, samt 
informationsbudskapens och de 
säljfrämjande budskapens kännetecken. 
Kommissionen kommer särskilt att beakta 
den framträdande ställning som små och 
medelstora företag har inom 
jordbrukssektorn, de sektorer som drar 
nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(KOM(2011) 626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer.

marknader som de inriktas på, samt 
informationsbudskapens och de 
säljfrämjande budskapens kännetecken. 
Kommissionen kommer särskilt att beakta 
den framträdande ställning som små och 
medelstora företag har inom 
jordbrukssektorn, de sektorer som drar 
nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(KOM(2011) 626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer. Detta program bör 
komplettera och vara samstämt med 
andra åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna och av operatörerna. De 
små och medelstora företagen inom 
jordbruket och livsmedelsindustrin, 
liksom kooperativen, bör ha högsta 
prioritet och beviljas en högre 
samfinansieringsnivå från 
kommissionens sida.

Or. pt

Ändringsförslag 83
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension. Därför, och för att 
undvika att medlen sprids ut och för att öka 
Europas synlighet genom 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för 

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension. Därför, och för att 
undvika att medlen sprids ut och för att öka 
synligheten för EU:s jordbruksprodukter
genom informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder, bör det inrättas ett 
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jordbruksprodukter, bör det inrättas ett 
arbetsprogram som definierar de 
strategiska prioriteringarna för sådana 
åtgärder, på grundval av de målgrupper, 
produkter, teman eller marknader som de 
inriktas på, samt informationsbudskapens 
och de säljfrämjande budskapens 
kännetecken. Kommissionen kommer 
särskilt att beakta den framträdande 
ställning som små och medelstora företag 
har inom jordbrukssektorn, de sektorer som 
drar nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(KOM(2011) 626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer.

arbetsprogram som definierar de 
strategiska prioriteringarna för sådana 
åtgärder, på grundval av de målgrupper, 
produkter, teman eller marknader som de 
inriktas på, samt informationsbudskapens 
och de säljfrämjande budskapens 
kännetecken. Kommissionen kommer 
särskilt att beakta den framträdande 
ställning som mikroföretag samt små och 
medelstora företag har inom 
jordbrukssektorn, de sektorer som drar 
nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(COM(2011)0626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

Mikroföretag står för en betydande del av jordbruket och livsmedelsindustrin, och företräde 
bör ges för förslagsställande enheter som arbetar med att integrera mikroföretag som har 
mindre resurser för informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder.

Ändringsförslag 84
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension. Därför, och för att 
undvika att medlen sprids ut och för att öka 
Europas synlighet genom 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för 

(10) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som samfinansieras 
av unionen bör tillföra en specifik 
unionsdimension. Därför, och för att 
undvika att medlen sprids ut och för att öka 
Europas synlighet genom 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder till förmån för livsmedel från 
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jordbruksprodukter, bör det inrättas ett 
arbetsprogram som definierar de 
strategiska prioriteringarna för sådana 
åtgärder, på grundval av de målgrupper, 
produkter, teman eller marknader som de 
inriktas på, samt informationsbudskapens 
och de säljfrämjande budskapens 
kännetecken. Kommissionen kommer 
särskilt att beakta den framträdande 
ställning som små och medelstora företag 
har inom jordbrukssektorn, de sektorer som 
drar nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(KOM(2011) 626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer.

jordbruket, bör det inrättas ett 
arbetsprogram som definierar de 
strategiska prioriteringarna för sådana 
åtgärder, på grundval av de målgrupper, 
produkter, teman eller marknader som de 
inriktas på, samt informationsbudskapens 
och de säljfrämjande budskapens 
kännetecken. Kommissionen kommer 
särskilt att beakta den framträdande 
ställning som små och medelstora företag 
har inom jordbrukssektorn, de sektorer som 
drar nytta av de undantagsåtgärder som 
föreskrivs i artiklarna 154, 155 och 156 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXX/20… [om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter (förordningen om 
en samlad marknadsordning)] 
(COM(2011)0626) och frihandelsavtalen 
inom ramen för unionens handelspolitik, 
vid åtgärder som är riktade mot 
tredjeländer.

Or. es

Ändringsförslag 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det arbetsprogram som 
kommissionen utarbetat bör bygga på de 
mål som fastställs i denna förordning, 
nämligen att öka EU-produkternas 
marknadsandel, öka deras 
konkurrenskraft och öppna nya 
marknader, särskilt i de sektorer som 
påverkas mest av handelsavtal, samt 
informera konsumenterna om de höga 
krav som unionslagstiftningen ställer på
EU:s produkter och öka igenkänningen 
av och medvetandet om europeiska 
kvalitetsordningar (SGB, SUB, GTS och 
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ekologiska produkter).

Or. en

Ändringsförslag 86
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Dessa informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder bör bygga på fyra 
huvudsakliga mål: att höja det europeiska 
mervärdet inom livsmedelsindustrin; att 
utgöra en attraktivare politik med 
garanterade effekter; att förenkla 
förvaltningen och att öka samverkan 
mellan de olika säljfrämjande verktygen.

Or. pt

Ändringsförslag 87
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder är det nödvändigt att 
kommissionen utvecklar och samordnar 
tjänster för tekniskt stöd på unionsnivå för 
att hjälpa aktörerna att delta i 
samfinansierade program, genomföra 
effektiva kampanjer eller utveckla sin 
exportverksamhet.

(12) Förutom informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder är det nödvändigt att 
kommissionen utvecklar och samordnar 
tjänster för tekniskt stöd på unionsnivå för 
att informera aktörerna om vilka program 
de kan få tillträdet till och hjälpa dem att
delta i samfinansierade program, 
genomföra effektiva kampanjer eller 
utveckla sin exportverksamhet.

Or. fr
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Ändringsförslag 88
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förutom informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder är det nödvändigt att 
kommissionen utvecklar och samordnar 
tjänster för tekniskt stöd på unionsnivå för 
att hjälpa aktörerna att delta i 
samfinansierade program, genomföra 
effektiva kampanjer eller utveckla sin 
exportverksamhet.

(12) Förutom informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder är det nödvändigt att 
kommissionen utvecklar och samordnar 
tjänster för tekniskt stöd på unionsnivå, 
med beaktande av varje lands särdrag, för 
att hjälpa aktörerna att delta i 
samfinansierade program, genomföra 
effektiva kampanjer eller utveckla sin 
exportverksamhet. Det är även nödvändigt 
och önskvärt kommissionen utarbetar en 
enkel och heltäckande handledning för att 
hjälpa potentiella förmånstagare att följa 
de bestämmelser och förfaranden som är 
kopplade till denna politik.

Or. pt

Ändringsförslag 89
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är nödvändigt att avsätta en 
större budget för dessa åtgärder och att 
göra programmen flexiblare, så att de 
under genomförandet kan anpassas till de 
växlande förhållandena på marknaden. 
Dessutom bör kravet på vilka uppgifter 
som ska anges i samband med 
inlämnandet av program lättas upp.

Or. pt
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Ändringsförslag 90
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder till förmån för 
jordbruksprodukter som samfinanseras av 
unionen är inte inriktade på att främja 
varumärken eller produkters särskilda 
ursprung. Hänvisningar till märken eller 
ursprung kan dock ha en hävstångseffekt i 
samband med säljfrämjande åtgärder, 
särskilt i tredjeländer. Det är därför 
lämpligt att ge större synlighet åt märken 
och ursprungsbeteckningar, samtidigt som 
man bör finna en lämplig balans där man 
lyfter fram generiska budskap som är 
inriktade på de inneboende egenskaperna 
hos jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda av 
unionens jordbruksprodukter. Därvid bör 
de särskilda villkor som ska fastställas 
iakttas, särskilt rätten till skydd för 
industriell egendom.

(13) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder till förmån för 
livsmedel från jordbruket som 
samfinansieras av unionen är inte 
inriktade på att främja varumärken eller 
produkters särskilda ursprung. 
Hänvisningar till märken eller ursprung 
kan dock ha en hävstångseffekt i samband 
med säljfrämjande åtgärder, särskilt i 
tredjeländer. Det är därför lämpligt att ge 
större synlighet åt märken och 
ursprungsbeteckningar, samtidigt som man 
bör finna en lämplig balans där man lyfter 
fram generiska budskap som är inriktade 
på de inneboende egenskaperna hos 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter framställda av 
unionens jordbruksprodukter. Därvid bör 
de särskilda villkor som ska fastställas 
iakttas, särskilt rätten till skydd för 
industriell egendom.

Or. es

Ändringsförslag 91
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Unionen strävar efter att förenkla 
regelverket för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta bör även gälla 
reglerna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder för 
jordbruksprodukter. I synnerhet bör man se 

(14) Unionen strävar efter att förenkla 
regelverket för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta bör även gälla 
reglerna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder för 
jordbruksprodukter. I synnerhet bör man se 
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över principerna för förvaltningen av 
informationsprogram och säljfrämjande 
program för att förenkla dem och ge 
kommissionen möjlighet att fastställa 
regler och förfaranden för att reglera 
inlämnande och urval av programförslag.

över principerna för förvaltningen av 
informationsprogram och säljfrämjande 
program för att förenkla dem och ge 
kommissionen möjlighet att fastställa 
regler och förfaranden för att reglera 
inlämnande och urval av programförslag, 
efter att ha beaktat medlemsstaternas 
specifika intressen.

Or. pt

Ändringsförslag 92
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Vissa 
administrativa kostnader och 
personalkostnader som inte är knutna till 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken utgör en integrerad del 
av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna och kan komma 
ifråga för unionsfinansiering.

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen och medlemsstaten samfinansiera 
en del av kostnaderna för programmen 
men inte samtliga kostnader, så att de 
berörda förslagsställande enheterna tar sitt 
ansvar. Vid kriser inom jordbrukssektorn 
bör det dock kunna vara möjligt att höja 
unionens samfinansieringsandel till 
100 %. I detta fall borde snabba 
krisåtgärder kunna vidtas vid sidan av det 
vanliga förfarandet. Vissa administrativa 
kostnader och personalkostnader som inte 
är knutna till genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken utgör en 
integrerad del av informationsåtgärderna 
och de säljfrämjande åtgärderna och kan 
komma ifråga för unionsfinansiering.

Or. de

Ändringsförslag 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Vissa 
administrativa kostnader och 
personalkostnader som inte är knutna till 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken utgör en integrerad del 
av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna och kan komma 
ifråga för unionsfinansiering.

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Medlemsstaterna 
får stå för en del av kostnaderna för 
programmet. Vissa administrativa 
kostnader och personalkostnader som inte 
är knutna till genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken utgör en 
integrerad del av informationsåtgärderna 
och de säljfrämjande åtgärderna och kan 
komma ifråga för unionsfinansiering.

Or. pl

Motivering

För att man till fullo ska kunna förverkliga målet att stödja det europeiska jordbruket behövs 
det kompletterande resurser från medlemsstaterna.

Ändringsförslag 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Vissa 
administrativa kostnader och 
personalkostnader som inte är knutna till 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken utgör en integrerad del 
av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna och kan komma 
ifråga för unionsfinansiering.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Ändringsförslag 95
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Vissa 
administrativa kostnader och 
personalkostnader som inte är knutna till 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken utgör en integrerad del 
av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna och kan komma 
ifråga för unionsfinansiering.

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Vissa 
administrativa kostnader och 
personalkostnader som inte är knutna till 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken utgör en integrerad del 
av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna och kan komma 
ifråga för unionsfinansiering. Unionens 
samfinansiering får under inga 
omständigheter höjas till 100 %.

Or. nl

Ändringsförslag 96
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Vissa 
administrativa kostnader och 
personalkostnader som inte är knutna till 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken utgör en integrerad del 

(16) Kriterierna för finansieringen av 
åtgärderna bör fastställas. Generellt bör 
unionen finansiera programmen endast 
delvis, så att de berörda förslagsställande 
enheterna tar sitt ansvar. Vissa 
administrativa kostnader och 
personalkostnader som inte är knutna till 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken utgör en integrerad del 
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av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna och kan komma 
ifråga för unionsfinansiering.

av informationsåtgärderna och de 
säljfrämjande åtgärderna och kan komma 
ifråga för unionsfinansiering. Även 
medlemsstaterna bör kunna finansiera en 
del av kostnaderna.

Or. pt

Ändringsförslag 97
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det är nödvändigt att överväga 
möjligheten att främja ursprunget för 
produkter som inte omfattas av 
kvalitetsbeteckningar genom att betona 
deras egenskaper och drag.

Or. pt

Ändringsförslag 98
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och hänvisningar till produkters 
ursprung, kriterierna för stödberättigande
för förslagsställande enheter, villkoren för 

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och villkoren för att den förslagsställande 
enheten ska kunna ges tillstånd att själv 
genomföra vissa delar av programmet. Det 
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konkurrensutsatt upphandling av 
genomförandeorganen samt villkoren för 
att den förslagsställande enheten ska kunna 
ges tillstånd att själv genomföra vissa delar 
av programmet, och slutligen de särskilda 
villkoren för stödberättigande för 
kostnaderna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder inom ramen för 
enkla program. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och hänvisningar till produkters ursprung, 
kriterierna för stödberättigande för 
förslagsställande enheter, villkoren för 
konkurrensutsatt upphandling av 
genomförandeorganen samt villkoren för 
att den förslagsställande enheten ska kunna 
ges tillstånd att själv genomföra vissa delar 
av programmet, och slutligen de särskilda 

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och hänvisningar till produkters ursprung, 
kriterierna för stödberättigande för 
förslagsställande enheter, villkoren för 
konkurrensutsatt upphandling av 
genomförandeorganen samt villkoren för 
att den förslagsställande enheten ska kunna 
ges tillstånd att själv genomföra vissa delar 
av programmet, de arbetsprogram som 
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villkoren för stödberättigande för 
kostnaderna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder inom ramen för 
enkla program. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

fastställer de strategiska prioriteringarna
och slutligen de särskilda villkoren för 
stödberättigande för kostnaderna för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder inom ramen för enkla program. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 100
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och hänvisningar till produkters ursprung, 
kriterierna för stödberättigande för 
förslagsställande enheter, villkoren för 
konkurrensutsatt upphandling av 
genomförandeorganen samt villkoren för 
att den förslagsställande enheten ska kunna 
ges tillstånd att själv genomföra vissa delar
av programmet, och slutligen de särskilda 
villkoren för stödberättigande för 
kostnaderna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder inom ramen för 
enkla program. Det är av särskild betydelse 

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och hänvisningar till produkters ursprung, 
kriterierna för stödberättigande för 
förslagsställande enheter, villkoren för 
konkurrensutsatt upphandling av 
genomförandeorganen samt villkoren för 
att den förslagsställande enheten ska kunna 
ges tillstånd att själv genomföra vissa delar 
av programmet, och slutligen de särskilda 
villkoren för stödberättigande för 
kostnaderna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder inom ramen för 
enkla program. Det är av särskild betydelse 
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att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå och 
medlemsstatsnivå. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. pt

Ändringsförslag 101
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och hänvisningar till produkters ursprung, 
kriterierna för stödberättigande för 
förslagsställande enheter, villkoren för 
konkurrensutsatt upphandling av 
genomförandeorganen samt villkoren för 
att den förslagsställande enheten ska kunna 
ges tillstånd att själv genomföra vissa delar 
av programmet, och slutligen de särskilda 
villkoren för stödberättigande för 
kostnaderna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder inom ramen för 
enkla program. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 

(18) För att se till att de åtgärder som 
omfattas av denna förordning är 
sammanhängande och effektiva och att de 
förvaltas väl och medför en effektiv 
användning av unionens finansiering, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på de 
särskilda villkoren för märkens synlighet 
och hänvisningar till produkters ursprung, 
kriterierna för stödberättigande för 
förslagsställande enheter, villkoren för 
konkurrensutsatt upphandling av 
genomförandeorganen samt villkoren för 
att den förslagsställande enheten ska kunna 
ges tillstånd att själv genomföra vissa delar 
av programmet, och slutligen de särskilda 
villkoren för stödberättigande för 
kostnaderna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder inom ramen för 
enkla program. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive med externa experter och 
experter från medlemsstaterna. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
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handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 102
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att underlätta en smidig övergång 
från det system som inrättats genom 
förordning (EG) nr 3/2008 till det system 
som inrättas genom denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till
kommissionen med avseende på 
fastställande av övergångsbestämmelser 
mellan bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 3/2008 och bestämmelserna i denna 
förordning.

(19) För att underlätta en smidig övergång 
från det system som inrättats genom 
förordning (EG) nr 3/2008 till det system 
som inrättas genom denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att 
fastställa övergångsbestämmelser mellan 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 
3/2008 och bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 103
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
på antagande av genomförandeakter 
avseende det arbetsprogram som fastställer 

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
på antagande av genomförandeakter 
avseende det arbetsprogram som fastställer 
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de strategiska prioriteringarna, urvalet av 
enkla program, förfarandena för 
genomförande, övervakning och kontroll 
av enkla program, reglerna om ingående av 
kontrakt om genomförande av enkla 
program som valts ut enligt denna 
förordning samt den gemensamma ramen 
för utvärdering av effekterna av 
programmen. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201117.

de strategiska prioriteringarna, urvalet av 
enkla program, förfarandena för 
genomförande, övervakning och kontroll 
av enkla program, reglerna om ingående av 
kontrakt om genomförande av enkla 
program som valts ut enligt denna 
förordning, de särskilda villkoren för 
angivande av produktursprung, 
kriterierna för fastställande av huruvida 
förslagsställande enheter är 
stödberättigade, villkoren för 
konkurrensutsatt upphandling mellan 
genomförandeorgan, de särskilda 
villkoren för att fastställa huruvida 
kostnaderna för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder för program är 
stödberättigande samt den gemensamma 
ramen för utvärdering av effekterna av 
programmen. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201117.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
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på antagande av genomförandeakter 
avseende det arbetsprogram som 
fastställer de strategiska prioriteringarna, 
urvalet av enkla program, förfarandena för 
genomförande, övervakning och kontroll 
av enkla program, reglerna om ingående av 
kontrakt om genomförande av enkla 
program som valts ut enligt denna 
förordning samt den gemensamma ramen 
för utvärdering av effekterna av 
programmen. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201117.

på antagande av genomförandeakter 
avseende urvalet av enkla program, 
förfarandena för genomförande, 
övervakning och kontroll av enkla 
program, förfarandena för genomförande, 
övervakning och kontroll av enkla 
program, reglerna om ingående av kontrakt 
om genomförande av enkla program som 
valts ut enligt denna förordning samt den 
gemensamma ramen för utvärdering av 
effekterna av programmen. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201117.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 105
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
på antagande av genomförandeakter 
avseende det arbetsprogram som fastställer 
de strategiska prioriteringarna, urvalet av 
enkla program, förfarandena för 
genomförande, övervakning och kontroll 
av enkla program, reglerna om ingående av 
kontrakt om genomförande av enkla 

(20) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
på antagande av genomförandeakter 
avseende det arbetsprogram som fastställer 
de strategiska prioriteringarna, på grundval 
av den information som lämnats av 
medlemsstaterna, urvalet av enkla 
program, förfarandena för genomförande, 
övervakning och kontroll av enkla 
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program som valts ut enligt denna 
förordning samt den gemensamma ramen 
för utvärdering av effekterna av 
programmen. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201117.

program, reglerna om ingående av kontrakt 
om genomförande av enkla program som 
valts ut enligt denna förordning samt den 
gemensamma ramen för utvärdering av 
effekterna av programmen. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201117.

__________________ __________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. pt

Ändringsförslag 106
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter och för 
vissa livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter (nedan kallade 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder), vilka genomförs på den inre 
marknaden eller i tredjeland får på de 
villkor som anges i denna förordning helt 
eller delvis finansieras via unionens 
budget.

Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter och för 
vissa livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter (nedan kallade 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder) bör få samma uppmärksamhet 
oavsett om de genomförs på den inre 
marknaden på EU-nivå, nationell, 
regional eller lokal nivå eller i tredjeland 
som omfattar de framväxande 
världsmarknaderna, och får på de villkor 
som anges i denna förordning helt eller 
delvis finansieras via unionens budget.

Or. pt
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Ändringsförslag 107
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter och för 
vissa livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter (nedan kallade 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder), vilka genomförs på den inre 
marknaden eller i tredjeland får på de 
villkor som anges i denna förordning helt 
eller delvis finansieras via unionens 
budget.

Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter och för 
bearbetade produkter framställda från 
jordbruksprodukter (nedan kallade 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder), vilka genomförs på den inre 
marknaden och i tredjeland får på de 
villkor som anges i denna förordning helt 
eller delvis finansieras via unionens 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Mål

Det arbetsprogram som avses i artikel 8 
ska beakta följande mål:

a) En ökning av EU-produkternas 
marknadsandelar och öppnande av nya 
marknader, med särskild inriktning på de 
marknader som har störst 
tillväxtpotential.

b) En förbättring av EU-produkternas 
konkurrenskraft och synlighet, både inom 
och utanför EU, särskilt för de produkter 
som drabbas hårdast av globaliseringen 
av den internationella handeln.
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c) Information till konsumenterna om de 
höga krav som ställs på EU:s produkter 
som ett resultat av tillämpningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, med 
särskild inriktning på livsmedelssäkerhet, 
äkthet, närings- och hälsoaspekter, 
djurskydd och miljöhänsyn.

d) En ökning av medvetenheten om och 
igenkänningen av europeiska 
kvalitetsordningar (SGB, SUB, GTS och 
ekologiska produkter).

Or. en

Motivering

Den säljfrämjande politikens mål måste vara tydligt angivna och ingå i grundakten.

Ändringsförslag 109
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Mål

Det arbetsprogram som avses i punkt 8 
ska beakta följande mål:

a) En ökning av EU-produkternas 
marknadsandelar, med särskild hänsyn 
tagen till de marknader som har störst 
tillväxtpotential.

b) Återställande av normala 
marknadsvillkor i samband med allvarliga 
störningar, förlorat konsumentförtroende 
och specifika problem.

c) En förbättring av EU-produkternas 
konkurrenskraft och synlighet, både inom 
och utanför EU, särskilt för de produkter 
som drabbas hårdast av globaliseringen 
av den internationella handeln.

d) Information till konsumenterna om de 
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höga krav som ställs på EU:s produkter 
som ett resultat av tillämpningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. pl

Motivering

Arbetsprogrammets innehåll bör definieras noggrannare. Det bör bl.a. säkerställa att 
EU:s jordbrukare och livsmedelsproducenter får sin del av vinsten efter att ha uppfyllt de 
rigorösa kvalitets- och säkerhetskraven för livsmedel och mot bakgrund av den ökade 
konkurrensen på jordbruksmarknaderna. Man måste således säkerställa att EU:s stöd till 
informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder begränsas till jordbruksprodukter som 
uteslutande kommer från EU.

Ändringsförslag 110
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

Mål

Det arbetsprogram som avses i artikel 8 
ska beakta följande mål:

a) En ökning av EU-produkternas 
marknadsandelar, med särskild hänsyn 
tagen till de marknader som har störst 
tillväxtpotential.

b) En förbättring av EU-produkternas 
konkurrenskraft och synlighet, både inom 
och utanför EU, särskilt för de produkter 
som drabbas hårdast av globaliseringen 
av den internationella handeln.

c) Information till konsumenterna om de 
höga krav som ställs på EU:s produkter 
som ett resultat av tillämpningen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

Or. it



AM\1019268SV.doc 45/149 PE529.733v01-00

SV

Ändringsförslag 111
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder på den inre marknaden Åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeländer

Or. en

Motivering

För att skapa en väl avvägd säljfrämjande politik krävs det att säljfrämjande åtgärder är 
tillgängliga både på den inre marknaden och i tredjeländer.

Ändringsförslag 112
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder på den inre marknaden Åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeländer

Or. en

Ändringsförslag 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder på den inre marknaden Åtgärder på den inre marknaden och i 
tredjeländer

Or. en
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Ändringsförslag 114
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande åtgärder på den inre marknaden
ska vara stödberättigande:

Följande åtgärder ska vara 
stödberättigande:

Or. en

Ändringsförslag 115
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande åtgärder på den inre marknaden 
ska vara stödberättigande:

Följande åtgärder på den inre marknaden 
och i tredjeländer ska vara 
stödberättigande:

Or. en

Motivering

För att skapa en väl avvägd säljfrämjande politik krävs det att säljfrämjande åtgärder är 
tillgängliga både på den inre marknaden och i tredjeländer.

Ändringsförslag 116
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona jordbruksprodukters och 
livsmedels egenskaper, inbegripet till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
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djurskydd eller miljöhänsyn. gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

Or. en

Motivering

För att skapa en väl avvägd säljfrämjande politik krävs det att säljfrämjande åtgärder är 
tillgängliga både på den inre marknaden och i tredjeländer.

Ändringsförslag 117
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder – den 
”europeiska produktionsmodellen” –
särskilt vad gäller produktionsmetoder, 
geografiskt ursprung, särskilda 
traditioner eller kulturbetingelser, 
livsmedelssäkerhet, äkthet, möjligheten att 
fastställa deras ursprung, näringsmässiga 
aspekter och hälsoaspekter, 
arbetsförhållanden, djurskydd eller 
miljöhänsyn.

Or. pt

Ändringsförslag 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
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gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

gäller livsmedelssäkerhet, spårbarhet, 
insyn i livsmedelskedjan, äkthet, 
matkulturen, näringsmässiga aspekter och 
hälsoaspekter, djurskydd eller miljöhänsyn.

Or. fi

Motivering

Förteckningen över informationsåtgärderna bör vara omfattande och heltäckande. 
Spårbarheten och insynen i livsmedelskedjan är grundläggande delar av 
livsmedelssäkerheten. Dessa åtgärder är också viktiga med tanke på konsumenternas 
förtroende.

Ändringsförslag 119
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, spårbarhet, 
EU:s märkningssystem, äkthet, historia,
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd, hållbarhet, miljöhänsyn eller 
andra produktionsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 120
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, garanterad hög 
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näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

kvalitet, spårbarhet, hållbarhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

Or. en

Ändringsförslag 121
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, spårbarhet, 
hållbarhet, äkthet, näringsmässiga aspekter 
och hälsoaspekter, djurskydd eller 
miljöhänsyn.

Or. en

Motivering

Väl utvecklade system för spårning av livsmedel är en viktig aspekt av EU-medlemsstaternas 
produktionsmetoder. Att de livsmedel framställs är hållbara blir dessutom allt viktigare och 
angelägnare för både beslutsfattare och konsumenter. Med detta i åtanke är det viktigt att det 
uttryckligen hänvisas till dessa aspekter i grundförordningen så att lagstiftarna och de 
förslagsställande enheterna har en tydlig och stabil ram att utgå från.

Ändringsförslag 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, spårbarhet, 
hållbarhet, äkthet, näringsmässiga aspekter 
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djurskydd eller miljöhänsyn. och hälsoaspekter, djurskydd eller 
miljöhänsyn.

Or. en

Ändringsförslag 123
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

a) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som syftar till att betona de 
särdrag som kännetecknar 
produktionsmetoderna inom unionens 
jordbruk och livsmedelsindustri, särskilt 
vad gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

Or. es

Ändringsförslag 124
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, äkthet, 
näringsmässiga aspekter och hälsoaspekter, 
djurskydd eller miljöhänsyn.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder om de teman som 
avses i artikel 5.4.

b) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona egenskaperna hos 
jordbruksprodukter och livsmedel och
informationsåtgärder om de teman som 
avses i artikel 5.4.

Or. en

Ändringsförslag 126
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder avsedda för 
jordbruksprodukter av hög kvalitet som 
framställts i de yttersta randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 127
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Säljfrämjande åtgärder som förutom 
att framhäva särdragen hos unionens 
jordbruksproduktionsmetoder – den 
”europeiska produktionsmodellen” – även 
syftar till att öka försäljningen av 
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jordbruksprodukter och livsmedel som är 
framställda på lokal och regional nivå i 
EU. Det bör även vidtas säljfrämjande 
åtgärder för att främja potentialen i lokalt 
jordbruk och korta distributionskedjor.

Or. pt

Ändringsförslag 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel från 
unionen.

Or. pl

Motivering

Detta är en logisk följd av de föreslagna ändringarna till skäl 2 och 4.

Ändringsförslag 129
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel från 
EU.

Or. en

Motivering

För att skapa en väl avvägd säljfrämjande politik krävs det att säljfrämjande åtgärder är 
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tillgängliga både på den inre marknaden och i tredjeländer.

Ändringsförslag 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel som 
framställts i EU.

Or. en

Ändringsförslag 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel från 
EU.

Or. it

Ändringsförslag 132
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel från 
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EU.

Or. it

Motivering

De säljfrämjande åtgärderna och informationsåtgärderna skadar inte den fria konkurrensen 
mellan europeiska företag i större utsträckning än andra typer av jordbruksstöd som 
föreskrivs i unionslagstiftningen. Det bör vara tillåtet att genomföra säljfrämjande åtgärder 
på den inre marknaden, bl.a. därför att det är nödvändigt att stärka kunskapen om 
EU:s produkter och öka deras marknadsandel på den inre marknaden, med tanke på den 
ökande konkurrensen från produkter från tredjeländer.

Ändringsförslag 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Åtgärder för att garantera skyddet av 
skyddad ursprungsbeteckning, skyddad 
geografisk beteckning och garanterad 
traditionell specialitet, och dessa 
beteckningars äkthet.

Or. en

Motivering

För att bekämpa förfalskningar behövs det EU-medel för att hjälpa grupper av producenter 
och bearbetningsföretag att genomföra de uppgifter som anges i artikel 45 a och b i 
förordning 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

Ändringsförslag 134
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Åtgärder avsedda för genomförandet 
av de åtgärder som avses i artikel 45 a 
och b i förordning 1151/2012 om 
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kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
och livsmedel.

Or. it

Ändringsförslag 135
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att betona egenskaperna hos 
jordbruksprodukter och bearbetade 
produkter som framställts från 
jordbruksprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 136
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel från de 
yttersta randområdena, med tanke på 
dessa produkters begränsade 
marknadstillträde, förutsatt att de 
främjade produkterna inte erhåller 
konkurrensfördelar gentemot produkter 
från det europeiska fastlandet.

Or. pt
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Ändringsförslag 137
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och livsmedel från 
EU.

Or. it

Ändringsförslag 138
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och bearbetade 
produkter som framställts från 
jordbruksprodukter från EU.

Or. en

Ändringsförslag 139
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder avsedda för 
jordbruksprodukter och vissa livsmedel 
framställda från jordbruksprodukter, 
förutsatt att de kännetecknas av en kort 
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livsmedelskedja för att på detta sätt gynna 
de lokala marknaderna och den lokala 
produktionen.

Or. pt

Ändringsförslag 140
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår

Åtgärder i tredjeländer

Följande åtgärder i tredjeländer ska vara 
stödberättigande:

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona egenskaperna hos 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter och 
informationsåtgärder om de teman som 
avses i artikel 5.4.

b) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter med ursprung i 
unionen.

Or. en

Motivering

För att skapa en väl avvägd säljfrämjande politik krävs det att säljfrämjande åtgärder är 
tillgängliga både på den inre marknaden och i tredjeländer. Därför slås artikel 3 ihop med 
artikel 2.

Ändringsförslag 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår

Åtgärder i tredjeländer

Följande åtgärder i tredjeländer ska vara 
stödberättigande:

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona egenskaperna hos 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter och 
informationsåtgärder om de teman som 
avses i artikel 5.4.

b) Säljfrämjande åtgärder som syftar till 
att öka försäljningen av 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter med ursprung i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Informationsåtgärder som syftar till att 
betona egenskaperna hos
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter och 
informationsåtgärder om de teman som 
avses i artikel 5.4.

a) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som syftar till att betona 
särdragen i unionens 
jordbruksproduktionsmetoder, särskilt vad 
gäller livsmedelssäkerhet, spårbarhet, 
EU:s märkningssystem, äkthet, historia, 
närings- och hälsoaspekter, djurskydd, 
hållbarhet, miljöhänsyn eller andra 
produktionsstandarder och 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder om de teman som avses i 
artikel 5.4.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Åtgärder som gör det möjligt att 
förbättra skyddet av de produkter som 
omfattas av de kvalitetsordningar som 
avses i artikel 5.4 a.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder avsedda för 
jordbruksprodukter av hög kvalitet som 
framställts i de yttersta randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder får inte vara inriktade på att främja 
varumärken. Produkternas märken får dock 
vara synliga vid presentationer eller 

1. Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder får inte vara inriktade på att främja 
varumärken. Produkternas märken får dock 
vara synliga vid presentationer eller 



PE529.733v01-00 60/149 AM\1019268SV.doc

SV

provsmakningar eller på 
informationsmaterial och säljfrämjande 
material på de särskilda villkor som ska 
antas i enlighet med artikel 6 a.

provsmakningar eller på 
informationsmaterial och säljfrämjande 
material på följande villkor:

Or. de

Ändringsförslag 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett flertal märken måste nämnas 
samtidigt.

Or. de

Ändringsförslag 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samtliga märken från medlemmar av 
den föreslagna organisationen kan 
förevisas.

Or. de

Ändringsförslag 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samtliga märken ska ges lika stor 
synlighet. 

Or. de

Ändringsförslag 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den grafiska utformningen av 
märkena måste ha ett mindre format än 
åtgärdens budskap.

Or. de

Ändringsförslag 150
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Informationsåtgärderna får inte 
stimulera till konsumtion av en produkt 
på grund av dess ursprung. Produkternas 
ursprung får dock vara synligt på 
informationsmaterial och säljfrämjande 
material på de särskilda villkor som ska 
antas i enlighet med artikel 6 b.

2. Produkternas ursprung får dock vara 
synligt på informationsmaterial och 
säljfrämjande material på de särskilda 
villkor som ska antas i enlighet med 
artikel 6 b.

Or. pt

Ändringsförslag 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Informationsåtgärderna får inte 
stimulera till konsumtion av en produkt på 
grund av dess ursprung. Produkternas 
ursprung får dock vara synligt på 
informationsmaterial och säljfrämjande 
material på de särskilda villkor som ska 
antas i enlighet med artikel 6 b.

(2) Informationsåtgärderna får inte 
stimulera till konsumtion av en produkt på 
grund av dess ursprung. Produkternas 
märken får dock vara synliga vid 
presentationer eller provsmakningar eller 
på informationsmaterial och säljfrämjande 
material på följande villkor:

Or. de

Ändringsförslag 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Informationsåtgärderna får inte stimulera 
till konsumtion av en produkt på grund av 
dess ursprung. Produkternas ursprung får 
dock vara synligt på informationsmaterial 
och säljfrämjande material på de särskilda 
villkor som ska antas i enlighet med
artikel 6 b.

2. Informationsåtgärderna får inte stimulera 
till konsumtion av en produkt på grund av 
dess ursprung. Produkternas ursprung får 
dock vara synligt på informationsmaterial 
och säljfrämjande material på de särskilda 
villkor som nämns i artikel 5a.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om hur produkternas ursprung ska anges är viktiga och bör fastställas i en 
förordning från Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid produkter som registrerats i 
enlighet med förordning (EU) 
nr 1151/2011 ska ursprungsbeteckningen 
i dess skyddade form anges.

Or. de

Ändringsförslag 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vid åtgärder som riktar sig till den inre 
marknaden ska ursprunget grafiskt sett 
vara mindre än den europeiska 
informationen.

Or. de

Ändringsförslag 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid åtgärder som riktar sig till 
tredjelandsmarknader ska ursprunget 
anges lika stort som den europeiska 
informationen.

Or. de

Ändringsförslag 156
Esther de Lange
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Produkter som vid (frekvent) bruk kan 
vara skadliga för folkhälsan ska varken 
helt eller delvis beviljas medel för 
informationsåtgärder eller säljfrämjande 
åtgärder på grundval av denna 
förordning.

Or. nl

Ändringsförslag 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas 
i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [KOM(2011) 
416] om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter19 samt tobak.

a) Bomull och de jordbruksprodukter som 
förtecknas i bilaga I till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat fördraget), med undantag för tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

Or. es

Motivering

Även om bomull inte upptas i bilaga I till EUF-fördraget är det en jordbruksprodukt som bör 
ingå i denna förordnings tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 158
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas 
i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 
[KOM(2011) 416] om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter19 samt tobak.

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

Or. it

Motivering

De säljfrämjande åtgärder för fiskerinäringen som föreskrivs i de specifika EU-programmen 
finansierar enskilda informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder som inte kan 
jämställas med de handels- och informationsrelaterade mål som föreslås av de mer 
strukturerade enheter som omfattas av denna förordning. Med tanke på den kris som sektorn 
genomgår måste fiskeri- och vattenbruksprodukter också betraktas som stödberättigade 
produkter.

Ändringsförslag 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
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bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas 
i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 
[KOM(2011) 416] om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter19 samt tobak.

bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] av 
den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …....

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …....

Or. en

Motivering

Fiskeri- och vattenbruksprodukter ska inte uteslutas från förordningens tillämpningsområde 
eftersom mer än 60 % av den fisk som konsumeras i EU är importerad. Därför är det mycket 
viktigt att det görs mer för att främja inhemska och hållbara fiskprodukter både inom och 
utanför EU.

Ändringsförslag 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas 
i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 
[KOM(2011) 416] om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter19 samt tobak.

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de 
fiskeriprodukter som förtecknas i bilaga I 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [COM(2011)0416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
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marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

Or. pl

Motivering

Vattenbruksprodukter bör stödjas ytterligare både på den inre marknaden och i tredjeländer.

Ändringsförslag 161
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [COM(2011)0416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 när 
sådana produkter utgör den enda 
beståndsdelen i livsmedlet, samt tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

Or. es

Ändringsförslag 162
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget) och fiskkonserver, med 
undantag för övriga fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [COM(2011)0416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

Or. pt

Ändringsförslag 163
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

a) De jordbruksprodukter från EU som 
förtecknas i bilaga I till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat fördraget), med undantag för de 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr [COM(2011)0416] om den 
gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
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marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

Or. it

Motivering

I linje med skäl 2 och artikel 8 i förslaget där det står att ”informationsåtgärder och
säljfrämjande åtgärder ska bidra till att förstärka det europeiska jordbrukets 
konkurrenskraft”, är det nödvändigt att de säljfrämjande åtgärderna och det ekonomiska 
stödet inriktas på produkter från EU.

Ändringsförslag 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

a) De jordbruksprodukter från EU som 
förtecknas i bilaga I till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat fördraget), med undantag för de 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr [COM(2011)0416] om den 
gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …...

Or. it

Ändringsförslag 165
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
tobak.

a) De jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (nedan kallat 
fördraget), med undantag för de fiskeri-
och vattenbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [COM(2011)0416] om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter19 samt 
vin, spritdrycker och tobak.

__________________ __________________
19 Förordning (EU) nr [KOM(2011) 416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …....

19 Förordning (EU) nr [COM(2011)0416] 
av den ... om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, EUT …....

Or. en

Motivering

EU bör inte finansiera alkoholfrämjande åtgärder. Det skulle strida mot EU:s verksamhet för 
att förebygga alkoholrelaterade skador och gå stick i stäv med flera andra åtgärder som 
vidtas av EU, bl.a. EU:s folkhälsopolitik, EU:s alkoholstrategi och EU:s utfästelser att arbeta 
för WTO-initierad verksamhet (WHO:s globala alkoholstrategi).

Ändringsförslag 166
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bearbetade jordbruksprodukter som 
inte omfattas av bilaga I till fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Sandra Kalniete
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda
från jordbruksprodukter som förtecknas i 
punkt I i bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

b) De bearbetade produkter som 
framställts från jordbruksprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 168
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012, 
förutsatt att de använda 
jordbruksråvarorna har framställts i den 
förslagsställande enhetens land, i fråga 
om enkla program, eller i de 
förslagsställande enheternas länder, i 
fråga om multiprogram.

Or. it

Motivering

På grundval av den princip som uttrycks i skäl 2 och artikel 8 i förslaget, 
”informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder ska bidra till att förstärka det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft”, måste främjande av bearbetade produkter som framställts från 
icke EU-råvaror undvikas.

Ändringsförslag 169
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012, 
oberoende av om dessa produkter har en 
skydda geografisk beteckning eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda 
från jordbruksprodukter som förtecknas i 
punkt I i bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

b) De jordbruksprodukter och livsmedel
som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1151/2012 eller som omfattas av 
förordning (EG) nr 834/2007.

Or. fr

Motivering

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG  mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012  Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Ändringsförslag 171
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 172
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter från EU som 
förtecknas i punkt I i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1151/2012 samt bomull.

Or. pl

Motivering

Förteckningen över produkter som omfattas av EU:s system för säljfrämjande åtgärder bör 
begränsas till produkter från EU, så att de europeiska jordbrukarna och 
bearbetningsföretagen få garantier för att deras arbete lönar sig. Dessutom bör även bomull 
erhålla stöd eftersom bomull är en jordbruksprodukt.

Ändringsförslag 173
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter från EU som 
förtecknas i punkt I i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) nr 1151/2012.

Or. it

Motivering

I linje med skäl 2 och artikel 8 i förslaget där det står att ”informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder ska bidra till att förstärka det europeiska jordbrukets 
konkurrenskraft”, är det nödvändigt att de säljfrämjande åtgärderna och det ekonomiska 
stödet inriktas på produkter från EU.

Ändringsförslag 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De livsmedelsprodukter framställda från 
jordbruksprodukter som förtecknas i punkt 
I i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

b) De livsmedelsprodukter från EU
framställda från jordbruksprodukter som 
förtecknas i punkt I i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1151/2012.

Or. it

Ändringsförslag 175
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De livsmedelsprodukter som omfattas 
av ett frivilligt kvalitetsbegrepp i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012.

Or. it
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Ändringsförslag 176
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Spritdrycker med skyddad geografisk 
beteckning enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 110/200820.

utgår

__________________
20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

Or. fi

Motivering

Eftersom alkoholdryckerna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan bör EU inte stödja 
marknadsföringen av dem.

Ändringsförslag 177
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Spritdrycker med skyddad geografisk 
beteckning enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 110/200820.

utgår

__________________
20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
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beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

Or. en

Motivering

EU bör inte finansiera alkoholfrämjande åtgärder. Det skulle strida mot EU:s verksamhet för 
att förebygga alkoholrelaterade skador och gå stick i stäv med flera andra åtgärder som 
vidtas av EU, bl.a. EU:s folkhälsopolitik, EU:s alkoholstrategi och EU:s utfästelser att arbeta 
för WTO-initierad verksamhet (WHO:s globala alkoholstrategi).

Ändringsförslag 178
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Spritdrycker med skyddad geografisk 
beteckning enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 110/200820.

c) Spritdrycker enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 110/200820.

__________________ __________________
20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 
(EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd 
av geografiska beteckningar för, 
spritdrycker, samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 
(EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

Or. pt

Ändringsförslag 179
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Jordbruksprodukter av hög kvalitet 
som framställts i de yttersta 
randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 180
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Alla ekologiska livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 181
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De kvalitetsproduktionsmetoder som 
godkänts på grundval av nationella 
bestämmelser för införlivande av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

Or. it
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Ändringsförslag 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Sådant vin som avses i del II 
avdelning II avsnitt 2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1308/2009.

Or. it

Ändringsförslag 183
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vin får omfattas av 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder på villkor att även andra 
produkter som avses i punkt 1 a eller b 
omfattas av det berörda programmet.

utgår

Or. fi

Motivering

Eftersom alkoholdryckerna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan bör EU inte stödja 
marknadsföringen av dem.

Ändringsförslag 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vin får omfattas av utgår
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informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder på villkor att även andra 
produkter som avses i punkt 1 a eller b 
omfattas av det berörda programmet.

Or. es

Motivering

Vin bör generellt omfattas av EU:s säljfrämjande politik, oavsett om det är knutet eller inte 
till andra jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 185
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vin får omfattas av 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder på villkor att även andra 
produkter som avses i punkt 1 a eller b 
omfattas av det berörda programmet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 186
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vin får omfattas av 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder på villkor att även andra 
produkter som avses i punkt 1 a eller b 
omfattas av det berörda programmet.

utgår

Or. en
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Motivering

EU bör inte finansiera alkoholfrämjande åtgärder. Det skulle strida mot EU:s verksamhet för 
att förebygga alkoholrelaterade skador och gå stick i stäv med flera andra åtgärder som 
vidtas av EU, bl.a. EU:s folkhälsopolitik, EU:s alkoholstrategi och EU:s utfästelser att arbeta 
för WTO-initierad verksamhet (WHO:s globala alkoholstrategi).

Ändringsförslag 187
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vin får omfattas av informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder på villkor att 
även andra produkter som avses i punkt 1 a 
eller b omfattas av det berörda 
programmet.

2. Vin får omfattas av informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder på villkor att 
även andra produkter som avses i punkt 1 a 
eller b omfattas av det berörda programmet
och på villkor att det rör sig om viner med 
skyddad ursprungsbeteckning och viner 
med geografisk beteckning.

Or. it

Motivering

Ursprunget är en faktor som i mycket stor utsträckning är avgörande för de europeiska 
vinernas kvalitet liksom för det kulturella värde och det marknadsvärde vinerna betingar.

Ändringsförslag 188
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller de spritdrycker som avses i 
punkt 1 c och vin som avses i punkt 2 ska 
åtgärder som är riktade mot den inre 
marknaden vara begränsade till att 
informera konsumenterna om unionens 
kvalitetsordningar för geografiska 
beteckningar.

utgår
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Or. fi

Motivering

Eftersom alkoholdryckerna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan bör EU inte stödja 
marknadsföringen av dem.

Ändringsförslag 189
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller de spritdrycker som avses i 
punkt 1 c och vin som avses i punkt 2 ska 
åtgärder som är riktade mot den inre 
marknaden vara begränsade till att 
informera konsumenterna om unionens 
kvalitetsordningar för geografiska 
beteckningar.

utgår

Or. en

Motivering

EU bör inte finansiera alkoholfrämjande åtgärder. Det skulle strida mot EU:s verksamhet för 
att förebygga alkoholrelaterade skador och gå stick i stäv med flera andra åtgärder som 
vidtas av EU, bl.a. EU:s folkhälsopolitik, EU:s alkoholstrategi och EU:s utfästelser att arbeta 
för WTO-initierad verksamhet (WHO:s globala alkoholstrategi).

Ändringsförslag 190
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller de spritdrycker som avses i 
punkt 1 c och vin som avses i punkt 2 ska 
åtgärder som är riktade mot den inre 
marknaden vara begränsade till att 
informera konsumenterna om unionens 
kvalitetsordningar för geografiska 

3. Vad gäller de spritdrycker som avses i 
punkt 1 c och vin ska åtgärder som är 
riktade mot den inre marknaden vara 
begränsade till att informera 
konsumenterna om unionens 
kvalitetsordningar för geografiska 
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beteckningar. beteckningar.

Or. fr

Ändringsförslag 191
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller de spritdrycker som avses i 
punkt 1 c och vin som avses i punkt 2 ska 
åtgärder som är riktade mot den inre 
marknaden vara begränsade till att 
informera konsumenterna om unionens 
kvalitetsordningar för geografiska 
beteckningar.

3. Vad gäller de spritdrycker som avses i 
punkt 1 c ska åtgärder som är riktade mot 
den inre marknaden vara begränsade till att 
informera konsumenterna om unionens 
kvalitetsordningar för geografiska 
beteckningar.

Or. it

Ändringsförslag 192
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De teman som avses i artikel 2 b och 
artikel 3 a ska vara följande:

4. De teman som avses i artikel 2 b, 2 c och 
2 d ska vara följande:

Or. en

Ändringsförslag 193
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De kvalitetsordningar som fastställs i 
förordning (EU) nr 1151/2012, förordning 
(EG) nr 110/2008 och artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) XXX/20… [om upprättande av en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning) 
(KOM(2011) 626)].

a) De kvalitetsordningar som fastställs i 
förordning (EU) nr 1151/2012, inbegripet 
de namn, symboler och beteckningar som 
anges i artikel 12.4 och 12.5 i den 
förordningen, förordning (EG) nr 
110/2008 och artikel 70 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) XXX/20… [om upprättande av en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning) 
(COM(2011)0626)].

Or. it

Ändringsförslag 194
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den ekologiska produktionsmetoden, 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 834/200721.

b) Den ekologiska produktionsmetoden, 
enligt definitionen i rådets förordning (EG) 
nr 834/200721, inklusive EU-logotyper och 
nationella logotyper för ekologiskt 
jordbruk.

__________________ __________________
21 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) nr 
2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

21 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 
den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) nr 
2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 195
Elisabeth Köstinger
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) System för frivillig certifiering av 
jordbruksprodukter och livsmedel som 
enligt erkännande uppfyller unionens 
riktlinjer för bästa metoder för hantering 
av frivilliga certifieringssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel. 

Or. de

Motivering

För att förbättra livsmedelskvaliteten behövs det vid sidan av höga EU-normer även bättre 
kvalitetskriterier, till exempel skyddade geografiska beteckningar (SGB)/skyddad 
ursprungsbeteckning (SU) eller jämförbara nationella kvalitetsprogram. Om dessa har 
anmälts till EU uppfyller de alla konkurrenskrav och kan också användas vid säljfrämjande 
åtgärder.

Ändringsförslag 196
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De frivilliga kvalitetsordningarna 
enligt kommissionens meddelande 
EU:s riktlinjer för bästa metoder när det 
gäller frivilliga certifieringssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel 
(2010/C341/04).

Or. pl

Motivering

Frivilliga kvalitetsordningar är öppna för alla deltagare på varje nivå i leveranskedjan och 
bidrar till det europeiska jordbrukets mervärde.

Ändringsförslag 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De EU-omfattande eller nationella 
kvalitetsordningarna för 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget eller andra liknande 
åtgärder som garanterar att livsmedlen 
håller hög kvalitet och uppfyller 
säkerhetskraven.

Or. en

Motivering

Även produkter som står utanför systemet med skyddad ursprungsbeteckning, skyddad 
geografisk beteckning eller garanterad traditionell specialitet måste omfattas av 
förordningen. Förordningens tillämpningsområde ska även täcka in de EU-omfattande eller 
nationella kvalitetsordningarna för jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 198
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De EU-omfattande eller nationella 
kvalitetsordningarna för 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De nationella kvalitetsordningarna för 
jordbruksprodukter och livsmedel.

Or. en

Motivering

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling.
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Ändringsförslag 200
George Lyon, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De nationella kvalitetsordningarna för 
jordbruksprodukter och livsmedel.

Or. en

Motivering

Nationella kvalitetsordningar bör inkluderas, i analogi med gällande lagstiftning, så att det 
blir möjligt att uppfylla målet att höja medvetenheten om de höga standarder i fråga om 
säkerhet, hälsa och djurskydd som gäller för EU:s produktion av livsmedel från jordbruket.

Ändringsförslag 201
Sandra Kalniete
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De nationella kvalitetsordningarna för 
jordbruksprodukter och livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 202
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) I fråga om tredjelandsprogram, de 
nationella kvalitetsordningarna.

Or. en

Ändringsförslag 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De EU-omfattande eller nationella 
kvalitetsordningarna för 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 204
Paolo De Castro
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De kvalitetssystem som fastställs i 
artikel 16.1 b i förordning 1305/2013.

Or. it

Ändringsförslag 205
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Produkter med korta leveranskedjor 
som avsätts via direktförsäljning. 

Or. it

Motivering

Man bör uppmuntra direktförsäljning och utvecklingen av korta leveranskedjor med hjälp av 
säljfrämjande åtgärder och informationsåtgärder, särskilt på den inre marknaden, för att 
bidra till lokalföretagens och regionens utveckling, vilket är i linje med konsumenternas krav.

Ändringsförslag 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De kvalitetsproduktionsmetoder som 
godkänts på grundval av nationella 
bestämmelser för införlivande av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
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bekämpningsmedel.

Or. it

Ändringsförslag 207
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) I fråga om tredjelandsprogram, de 
privata kvalitetsordningar som går längre 
än EU:s rättsliga krav i fråga om 
produktionsstandarder för 
livsmedelssäkerhet, djurskydd och 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 208
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) De frivilliga nationella 
certifieringssystemen, i enlighet med 
”EU:s riktlinjer för bästa metoder när det 
gäller frivilliga certifieringssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel”.

Or. it

Motivering

De frivilliga nationella certifieringssystemen är förenliga med EU:s mål att höja kvaliteten på 
EU:s produkter. Det är lämpligt att uppmuntra de producenter som inte kan ansluta sig till 
EU:s kvalitetsordningar att i alla fall investera i en kvalitetsförbättring av de egna 
produkterna via nationella certifieringssystem, vilka således bör synliggöras, dokumenteras 
och främjas på lämpligt sätt.
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Ändringsförslag 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) De kvalitetssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel som 
fastställs i artikel 16.1 b i förordning (EG) 
nr 1305/2013.

Or. it

Ändringsförslag 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Produktursprung kan anges med 
hänvisning till de åtgärder som anges i 
artikel 2.1.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 24 vad gäller de särskilda villkoren 
för angivande av produktursprung.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om hur produkternas ursprung ska anges är viktiga och bör fastställas i 
Europaparlamentets och rådets förordning.

Ändringsförslag 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår

Delegerade befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 23 
med avseende på följande:

a) De särskilda villkor för varumärkens 
synlighet vid presentationer eller 
provsmakningar eller på 
informationsmaterial och säljfrämjande 
material som avses i artikel 4.1.

b) De villkor för angivande av produkters 
ursprung som avses i artikel 4.2.

Or. de

Ändringsförslag 212
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegerade befogenheter Delegerade befogenheter och 
genomförandebefogenheter

Or. en

Ändringsförslag 213
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De villkor för angivande av produkters utgår
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ursprung som avses i artikel 4.2.

Or. en

Ändringsförslag 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De villkor för angivande av produkters 
ursprung som avses i artikel 4.2.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelser om hur produkternas ursprung ska anges är viktiga och bör fastställas i en 
förordning från Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 215
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 24 anta villkor för angivande av 
produkters ursprung enligt artikel 4.2.

Or. en

Ändringsförslag 216
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Branschövergripande organisationer, 
privata företag och små och medelstora 
företag inom jordbruket och 
livsmedelsindustrin.

Or. ro

Ändringsförslag 217
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De grupper som avses i artikel 3.2 i 
förordning (EU) nr 1151/2012. 
Grupperna måste vara representativa för 
den kvalitetsordning som är föremål för 
programmet.

Or. it

Ändringsförslag 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslagsställande enheter ska i mån av 
möjlighet vara representativa för den 
relevanta sektorn i en eller flera 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

De organisationer som svarar på en förslagsinfordran bör i mån av möjlighet vara 
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representativa för sektorn. Vad gäller organisationer som konkurrerar med varandra bör 
man vid utvärderingen av kriterierna ta hänsyn till detta.

Ändringsförslag 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den föreslagna organisationen ska 
företräda sektorn på nationell eller 
europeisk nivå.

De föreslagna programmen ska 
genomföras under minst ett och högst tre 
år och vara av betydande omfattning, men 
minst omfatta den nationella nivån.

Or. de

Ändringsförslag 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder ska bidra till att förstärka det 
europeiska jordbrukets konkurrenskraft, 
både på den inre marknaden och i 
tredjeländer. De mål som ska uppnås ska 
fastställas i det arbetsprogram som avses i 
punkt 2.

1. Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder ska bidra till att förstärka det 
europeiska jordbrukets konkurrenskraft, 
både på den inre marknaden och i 
tredjeländer. De mål som ska uppnås ska 
fastställas i det årliga arbetsprogram som 
avses i punkt 2 och sändas till 
Europaparlamentet och rådet för 
kännedom.

Or. en

Motivering

För att garantera ett öppet förfarande bör Europaparlamentet och rådet årligen kunna 
diskutera arbetsprogrammet.
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Ändringsförslag 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom en delegerad akt ska 
kommissionen anta den europeiska 
strategin för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som fastställer 
prioriteringar för marknader, produkter 
och budskap.

Or. en

Motivering

Det årliga arbetsprogrammet, i vilken kommissionen ska fastställa prioriteringarna för 
informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, kommer att utgöra ett hinder för att 
genomföra denna verksamhet. Informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder bör grunda 
sig på en långsiktig strategi för informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder och inte 
enbart på ett årligt arbetsprogram. 

Ändringsförslag 222
George Lyon, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då kommissionen utarbetar 
arbetsprogrammet ska den ta hänsyn till 
medlemsstaternas synpunkter och 
samråda med medlemsstaterna och den 
rådgivande grupp som avses i artikel 25.

Or. en

Motivering

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 



PE529.733v01-00 96/149 AM\1019268SV.doc

SV

implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing. Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States.

Ändringsförslag 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vart annat år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om genomförandet av den 
strategi som avses i föregående stycke.

Or. en

Motivering

Med tanke på hur viktiga de säljfrämjande åtgärderna är för jordbruksprodukterna borde 
Europaparlamentet och rådet regelbundet informeras om genomförandet av den europeiska 
strategin för informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder. 

Ändringsförslag 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett arbetsprogram 
som ska ange eftersträvade mål, 
prioriteringar, förväntade resultat, 
genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Det ska även innehålla 
de huvudsakliga utvärderingskriterierna, en 
beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras, uppgifter om de belopp som 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 23 
och på grundval av målen i artikel 1 med 
avseende på antagandet av ett 
arbetsprogram som ska ange eftersträvade 
mål, prioriteringar, förväntade resultat, 
genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Det ska även innehålla 
de huvudsakliga utvärderingskriterierna, en 
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tilldelas varje typ av åtgärd, en vägledande 
tidsplan för genomförandet och, för bidrag, 
högsta nivå för samfinansiering.

beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras, uppgifter om de belopp som 
tilldelas varje typ av åtgärd, en vägledande 
tidsplan för genomförandet och, för bidrag, 
högsta nivå för samfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 225
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett arbetsprogram 
som ska ange eftersträvade mål, 
prioriteringar, förväntade resultat, 
genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Det ska även innehålla 
de huvudsakliga utvärderingskriterierna, en 
beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras, uppgifter om de belopp som 
tilldelas varje typ av åtgärd, en vägledande 
tidsplan för genomförandet och, för bidrag, 
högsta nivå för samfinansiering.

Kommissionen ska en gång om året 
genom en genomförandeakt anta ett 
arbetsprogram som ska ange eftersträvade 
mål, prioriteringar, förväntade resultat, 
genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Arbetsprogrammet 
ska innehålla den förteckning över 
stödberättigande produkter för 
permanenta salufrämjande åtgärder och 
informationsåtgärder som avses i bilagan 
till denna förordning. Det ska även 
innehålla de huvudsakliga 
utvärderingskriterierna, en beskrivning av 
de åtgärder som ska finansieras, uppgifter 
om de belopp som tilldelas varje typ av 
åtgärd, en vägledande tidsplan för 
genomförandet och, för bidrag, högsta nivå 
för samfinansiering.

Or. en

Motivering

Förteckningen över basprodukter som kan få stöd för säljfrämjande åtgärder måste tas med i 
förordningen. Det är tänkt att dessa produkter ska få stöd alla år, utan undantag, för 
säljfrämjande åtgärder. Dessutom ska det, vid sidan av basprodukterna, vara möjligt att 
lägga till prioriterade produkter inom ramen för det årliga arbetsprogrammet.
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Ändringsförslag 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett arbetsprogram 
som ska ange eftersträvade mål, 
prioriteringar, förväntade resultat, 
genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Det ska även innehålla 
de huvudsakliga utvärderingskriterierna, 
en beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras, uppgifter om de belopp som 
tilldelas varje typ av åtgärd, en vägledande 
tidsplan för genomförandet och, för bidrag, 
högsta nivå för samfinansiering.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett arbetsprogram 
som ska ange eftersträvade mål, förväntade 
resultat, genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Det ska även innehålla 
en beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras, uppgifter om de belopp som 
tilldelas varje typ av åtgärd, en vägledande 
tidsplan för genomförandet och, för bidrag, 
högsta nivå för samfinansiering.

Or. en

Motivering

Det årliga arbetsprogrammet, i vilken kommissionen ska fastställa prioriteringarna för 
informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, kommer att utgöra ett hinder för att 
genomföra denna verksamhet. Informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder bör grunda 
sig på en långsiktig strategi för informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder och inte 
enbart på ett årligt arbetsprogram. Med tanke på hur viktiga de säljfrämjande åtgärderna är 
för jordbruksprodukterna borde Europaparlamentet och rådet dessutom regelbundet 
informeras om genomförandet av den europeiska strategin för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder.  

Ändringsförslag 227
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett arbetsprogram 
som ska ange eftersträvade mål, 
prioriteringar, förväntade resultat, 

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett arbetsprogram, 
förenligt med de nationella strategiska 
intressena, som ska ange eftersträvade 
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genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Det ska även innehålla 
de huvudsakliga utvärderingskriterierna, en 
beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras, uppgifter om de belopp som 
tilldelas varje typ av åtgärd, en vägledande 
tidsplan för genomförandet och, för bidrag, 
högsta nivå för samfinansiering.

mål, prioriteringar, förväntade resultat, 
genomförandemetoder och det 
sammanlagda beloppet i 
finansieringsplanen. Det ska även innehålla 
de huvudsakliga utvärderingskriterierna, en 
beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras, uppgifter om de belopp som 
tilldelas varje typ av åtgärd, en vägledande 
tidsplan för genomförandet och, för bidrag, 
högsta nivå för samfinansiering.

Or. pt

Ändringsförslag 228
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsprogrammet ska vara fyraårigt, 
men det kan ses över och ändras årligen.

Or. lv

Ändringsförslag 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då kommissionen utarbetar programmet 
ska den ta hänsyn till de särskilda 
naturbetingade nackdelarna i 
bergsområden och på öar och i de yttersta 
randområdena.

Or. en
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Ändringsförslag 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den genomförandeakt som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 24.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den genomförandeakt som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 24.3.

Den genomförandeakt som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 24.3.

Or. en

Motivering

Det är medlemsstaterna som bör besluta om arbetsprogrammet, inte kommissionen.

Ändringsförslag 232
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det arbetsprogram som avses i punkt 1 
ska genomföras genom att kommissionen 
offentliggör följande:

3. Det arbetsprogram som avses i punkt 1 
ska genomföras genom att kommissionen 
två gånger om året offentliggör följande:
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Or. en

Motivering

Det bör fastställas i förordningen hur ofta arbetsprogrammet bör utarbetas och en 
förslagsinfordran offentliggöras. Arbetsprogrammet (ytterligare prioriteringar vid sidan av 
basprodukterna) bör fastställas en gång om året, medan förslagsinfordringar för program 
bör offentliggöras två gånger per år enligt rådande kutym. Det nuvarande systemet med att 
lägga fram program två gånger per år är mycket effektivt och det finns ingen orsak att ändra 
på systemet.

Ändringsförslag 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För enkla program, 
en förslagsinfordran som särskilt ska 
innehålla villkoren för deltagande och de 
huvudsakliga utvärderingskriterierna.

a) För enkla program, 
två förslagsinfordringar som särskilt ska 
innehålla villkoren för deltagande och de 
huvudsakliga utvärderingskriterierna.

Or. it

Ändringsförslag 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För multiprogram, en förslagsinfordran
i enlighet med del I avdelning VI i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/201223.

b) För multiprogram, 
två förslagsinfordringar i enlighet med 
del I avdelning VI i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/201223.

__________________ __________________
23 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

23 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 
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26.10.2012, s. 1). 26.10.2012, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den förslagsinfordran som avses i 
punkterna a och b ska ta hänsyn till de 
särskilda naturbetingade nackdelarna i 
bergsområden och på öar och i de yttersta 
randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 236
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska även godkänna de 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som beskrivs i artiklarna 2 och 3, 
som främjas gemensamt av 
medlemsstaten och de enheter som avses i 
artikel 7 i denna förordning. Dessa 
åtgärder kan särskilt ha formen av 
deltagande i handelsmässor och 
utställningar av internationell betydelse, 
genom montrar eller verksamheter 
avsedda att främja bilden av 
EU:s produkter.

Or. pt
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Ändringsförslag 237
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utveckla tjänster för 
tekniskt stöd, särskilt i syfte att främja 
kunskapen om olika marknader, att 
upprätthålla ett dynamiskt professionellt 
nätverk kring politiken för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder och att förbättra kunskapen om de 
lagbestämmelser som reglerar utarbetandet 
och genomförandet av programmen.

2. Kommissionen ska utveckla tjänster för 
tekniskt stöd, särskilt i syfte att främja 
kunskapen om olika marknader, inbegripet 
finansiering av affärsresor i studiesyfte,
att upprätthålla ett dynamiskt professionellt 
nätverk kring politiken för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder och att förbättra kunskapen om de 
lagbestämmelser som reglerar utarbetandet 
och genomförandet av programmen. Det är 
även nödvändigt och önskvärt att 
kommissionen utarbetar en enkel och 
heltäckande handledning för att hjälpa 
potentiella förmånstagare att följa de 
bestämmelser och förfaranden som är 
kopplade till denna politik.

Or. pt

Ändringsförslag 238
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utveckla tjänster för 
tekniskt stöd, särskilt i syfte att främja 
kunskapen om olika marknader, att 
upprätthålla ett dynamiskt professionellt 
nätverk kring politiken för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder och att förbättra kunskapen om de 
lagbestämmelser som reglerar utarbetandet 
och genomförandet av programmen.

2. Kommissionen ska utveckla tjänster för 
tekniskt stöd, särskilt i syfte att främja 
kunskapen om olika marknader, att hjälpa 
producenterna att bekämpa förfalskning 
av deras produkter, att upprätthålla ett 
dynamiskt professionellt nätverk kring 
politiken för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder och att förbättra 
kunskapen om de lagbestämmelser som 
reglerar utarbetandet och genomförandet 
av programmen.
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Or. fr

Ändringsförslag 239
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utveckla tjänster för 
tekniskt stöd, särskilt i syfte att främja 
kunskapen om olika marknader, att 
upprätthålla ett dynamiskt professionellt 
nätverk kring politiken för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder och att förbättra kunskapen om de 
lagbestämmelser som reglerar utarbetandet 
och genomförandet av programmen.

2. Kommissionen ska utveckla tjänster för 
tekniskt stöd, särskilt i syfte att främja 
kunskapen om olika marknader, att hjälpa 
producenterna att bekämpa förfalskade 
produkter, att upprätthålla ett dynamiskt 
professionellt nätverk kring politiken för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder och att förbättra kunskapen om de 
lagbestämmelser som reglerar utarbetandet 
och genomförandet av programmen.

Or. it

Ändringsförslag 240
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska uppmuntra 
medlemsstaterna och regionerna att göra 
lokal produktion till ett urvalskriterium 
vid tillhandahållandet av 
jordbruksprodukter och vissa livsmedel 
framställda från jordbruksprodukter till 
skolor, ungdomshem, äldreboenden, 
privata solidaritetsinstitutioner, offentliga 
organ m.fl. Detta framstår som än 
viktigare med beaktande av att det rör sig 
om färska produkter och att det i onödan 
används kemiska produkter, bl.a. 
konserveringsmedel, för att förlänga 
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hållbarhetstiden, och främjar således 
korta livsmedelskedjor.

Or. pt

Ändringsförslag 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
händelse av kris genomföra säljfrämjande 
kampanjer och informationskampanjer i 
enlighet med artikel 1a. b genom att anta 
genomförandeakter utan tillämpning av 
de förfaranden som avses i artikel 24.2 
och 24.3 för att garantera att 
kampanjerna genomförs på ett aktivt och 
effektivt sätt.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med föredragandens ändringsförslag 12 där en ny artikel 1a 
införs. I krissituationer ska de säljfrämjande kampanjerna kunna genomföras enligt 
ett särskilt förfarande som är till den grad harmoniserat att kampanjerna blir effektiva.

Ändringsförslag 242
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera och välja 
ut förslag till enkla program som lämnats 
till följd av den förslagsinfordran som 
avses i artikel 8.3 a.

1. Medlemsstaterna ska först utvärdera 
förslagen till program, och därefter ska 
utvalda förslag läggas fram för 
kommission. Efter medlemsstaternas 
utvärdering ska kommissionen utvärdera 



PE529.733v01-00 106/149 AM\1019268SV.doc

SV

och välja ut förslag till enkla program som 
lämnats till följd av den förslagsinfordran 
som avses i artikel 8.3 a.

Or. en

Motivering

Urvalet av de enkla programmen bör inte enbart göras av kommissionen, utan först av 
medlemsstaterna, eftersom det är medlemsstaterna som är ansvariga för genomförandet, 
övervakningen och kontrollen av de enkla programmen. Det nuvarande systemet är mycket 
effektivt. Dessutom har medlemsstaterna tillräckligt med erfarenhet för att välja det bästa 
programmet i det första urvalsförfarandet och därefter lägga fram dem för kommissionen.

Ändringsförslag 243
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera och välja 
ut förslag till enkla program som lämnats 
till följd av den förslagsinfordran som 
avses i artikel 8.3 a.

1. Kommissionen ska efter att ha 
informerat medlemsstaterna och inhämtat 
deras synpunkter i frågan utvärdera och 
välja ut förslag till enkla program som 
lämnats till följd av den förslagsinfordran 
som avses i artikel 8.3 a.

Or. en

Ändringsförslag 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera och välja 
ut förslag till enkla program som lämnats 
till följd av den förslagsinfordran som 
avses i artikel 8.3 a.

1. Kommissionen ska efter att ha lämnat 
en förteckning över infordringarna till 
medlemsstaterna och inhämtat deras 
synpunkter i frågan utvärdera och välja ut 
förslag till enkla program som lämnats till 
följd av den förslagsinfordran som avses i 
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artikel 8.3 a.

Or. en

Ändringsförslag 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera och välja 
ut förslag till enkla program som lämnats 
till följd av den förslagsinfordran som 
avses i artikel 8.3 a.

1. Kommissionen ska efter att ha lämnat 
en förteckning över infordringarna till 
medlemsstaterna utvärdera och välja ut 
förslag till enkla program som lämnats till 
följd av den förslagsinfordran som avses i 
artikel 8.3 a.

Or. en

Motivering

För att garantera ett minimum av öppenhet i processen och för att garantera lika behandling 
bör kommissionen samråda med medlemsstaterna i början av processen och inte enbart när 
utvärderingen gjorts.

Ändringsförslag 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. 
Medlemsstaterna får täcka upp till 20–
30 % av kostnaderna. De resterande 
utgifterna ska fullt ut bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Or. en
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Motivering

Tröskeln på 50 procent är alltför hög för många små aktörer. För att även de små aktörerna 
ska kunna delta ska medlemsstaterna kunna samfinansiera program.  Om samfinansieringen 
ströks helt skulle antalet programförslag från medlemsstaterna minska.

Ändringsförslag 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 60 % av de 
stödberättigande kostnaderna.
Medlemsstaterna får finansiera upp till 
20 % av kostnaderna. De resterande 
utgifterna ska fullt ut bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Or. it

Ändringsförslag 248
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. 
Medlemsstaterna får täcka upp till 20 % 
av kostnaderna. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Or. pt
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Ändringsförslag 249
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

(1) Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. 
Medlemsstaterna kan stå för högst 30 % 
av kostnaderna. De resterande utgifterna 
ska bäras av de förslagsställande enheterna.

Or. de

Motivering

Medlemsstaternas frivilliga samfinansiering bör finnas kvar.

Ändringsförslag 250
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska bäras upp till 
30 % av medlemsstaten samt den 
resterande delen av de förslagsställande 
enheterna.

Or. en

Motivering

Den nuvarande samfinansieringen av programmen är mycket effektiv, och det finns ingen 
orsak att ändra detta. I vissa fall är samfinansieringen ytterst viktig för de förslagsställande 
enheterna.  Utan den här möjligheten skulle antalet framlagda program minska drastiskt.
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Ändringsförslag 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. 
Medlemsstatens bidrag får uppgå till 
högst 30 %.

Or. pl

Ändringsförslag 252
Sandra Kalniete

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. 
Medlemsstaterna får täcka upp till 30 % 
av kostnaderna. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
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stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

stödberättigande kostnaderna. 
Medlemsstaterna får täcka upp till 30 % 
av kostnaderna. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 254
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna eller av de 
medlemsstater som väljer att erbjuda 
nationell samfinansiering.

Or. ro

Ändringsförslag 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Or. en
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Motivering

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Ändringsförslag 256
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 75 % av de 
stödberättigande kostnaderna.
Icke avdragsgill mervärdesskatt, som 
stödmottagarna verkligen och slutgiltigt 
har betalat, ska utgöra en 
stödberättigande kostnad. De resterande 
utgifterna ska fullt ut bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Or. it

Motivering

Syftet med höjningen av unionens bidrag till 75 % är att uppväga det faktum att sådan 
nationell samfinansiering som föreskrivs i förordning nr 3/2008 inte längre är möjlig; detta 
kan verka diskriminerande avseende många stödberättigade enheters deltagande i 
programmen. För att undvika olikbehandling föreslås det, för enheter som är skyldiga att 
betala icke avdragsgill mervärdesskatt, att sådan mervärdesskatt ska utgöra en 
stödberättigande kostnad när den verkligen och slutgiltigt har betalats av den 
förslagsställande enheten.

Ändringsförslag 257
Paolo De Castro



AM\1019268SV.doc 113/149 PE529.733v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 75 % av de 
stödberättigande kostnaderna. 
Icke avdragsgill mervärdesskatt, som 
stödmottagarna verkligen och slutgiltigt 
har betalat, ska utgöra en 
stödberättigande kostnad. De resterande 
utgifterna ska fullt ut bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Or. it

Ändringsförslag 258
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 60 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

Or. it

Motivering

Om man för att undvika statliga stöd går med på att dra in medlemsstaternas möjlighet till 
samfinansiering måste unionens finansiella bidrag höjas.

Ändringsförslag 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 60 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

Or. it

Ändringsförslag 260
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

1. Unionens finansiella bidrag till enkla 
program får utgöra högst 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna. 
Medlemsstaterna får inte bidra till 
kostnaderna.

Or. nl

Ändringsförslag 261
George Lyon, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidragen från förslagsställande enheter 
kan komma från skatteliknande intäkter 
eller obligatoriska avgifter.

Or. en
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Motivering

Enligt de nu gällande bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 
17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för 
jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland får skatteliknande intäkter och 
obligatoriska avgifter användas för att samfinansiera säljfrämjande åtgärder. Förslaget bör 
ändras så att det klart och tydligt framgår att det fortfarande är tillåtet.

Ändringsförslag 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får delta i 
finansieringen av enkla program. 
Medlemsstaternas finansiella bidrag får 
inte överstiga 30 procent av de 
stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Motivering

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Ändringsförslag 263
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 
ska höjas till 60 % för följande:

utgår
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a) Ett enkelt program som avser ett eller 
flera tredjeländer.

b) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som avser frukt 
och grönsaker och som särskilt riktar sig 
till skolbarn i unionen.

Or. it

Ändringsförslag 264
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 
ska höjas till 60 % för följande:

utgår

a) Ett enkelt program som avser ett eller 
flera tredjeländer.

b) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som avser frukt 
och grönsaker och som särskilt riktar sig 
till skolbarn i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 265
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 80 % för följande:

Or. ro
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Ändringsförslag 266
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 75 % för följande:

Or. pt

Ändringsförslag 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 70 % för följande:

Or. it

Ändringsförslag 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 70 % för följande:

Or. it

Ändringsförslag 269
Francesca Barracciu
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 65 % för följande:

Or. it

Motivering

Denna ändring är en logisk följd av den höjning av unionens finansiella bidrag som föreslås 
till artikel 15.1.

Ändringsförslag 270
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som åligger EU ska 
höjas till 60 % för följande:

Or. pt

Ändringsförslag 271
George Lyon, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för ett enkelt program som 
riktar sig till ett eller flera tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för följande:

2. Den procentsats som anges i punkt 1 ska 
höjas till 60 % för informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder som avser 
frukt och grönsaker och som särskilt 
riktar sig till skolbarn i unionen.

Or. es

Motivering

För att främja åtgärder i tredjeländer måste den procentsats som åligger de förslagsställande 
enheterna ligga kvar på samma nivå som i dag, när nu medlemsstaternas deltagande upphör.

Ändringsförslag 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) För ett enkelt program som avser ett 
eller flera tredjeländer ska den 
procentsats som anges i punkt 1 höjas till 
80 %.

Or. es

Motivering

För att främja åtgärder i tredjeländer måste den procentsats som åligger de förslagsställande 
enheterna ligga kvar på samma nivå som i dag, när nu medlemsstaternas deltagande upphör.

Ändringsförslag 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett enkelt program som avser ett eller 
flera tredjeländer.

utgår

Or. es

Motivering

Texten ingår i det första stycket och stryks alltså inte ur förslaget.

Ändringsförslag 275
George Lyon, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett enkelt program som avser ett eller 
flera tredjeländer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som avser frukt 
och grönsaker och som särskilt riktar sig 
till skolbarn i unionen.

utgår

Or. es

Motivering

Texten ingår i det första stycket och stryks alltså inte ur förslaget.
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Ändringsförslag 277
George Lyon, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som avser frukt 
och grönsaker och som särskilt riktar sig 
till skolbarn i unionen.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är överflödig eftersom det redan finns en liknande bestämmelse i det 
europeiska skolfrukts- och grönsaksprogrammet.

Ändringsförslag 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt och grönsaker och 
som särskilt riktar sig till skolbarn i 
unionen.

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser färska eller bearbetade 
frukt och grönsaker samt mjölk och 
mjölkprodukter som särskilt riktar sig till 
skolbarn i unionen.

Or. fr

Motivering

Alla produkter inom stödordningarna för barn för få stöd och inte enbart frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 279
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt och grönsaker och 
som särskilt riktar sig till skolbarn i 
unionen.

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt, grönsaker, mjölk 
och mjölkprodukter och som särskilt riktar 
sig till skolbarn i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt och grönsaker och 
som särskilt riktar sig till skolbarn i 
unionen.

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser mjölk eller frukt och 
grönsaker och som särskilt riktar sig till 
skolbarn i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt och grönsaker och 
som särskilt riktar sig till skolbarn i 
unionen.

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser mjölk, frukt och 
grönsaker och som särskilt riktar sig till 
skolbarn i unionen.

Or. pl

Ändringsförslag 282
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt och grönsaker och 
som särskilt riktar sig till skolbarn i 
unionen.

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser mjölk, frukt och 
grönsaker och som särskilt riktar sig till 
skolbarn i unionen.

Or. pt

Ändringsförslag 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt och grönsaker och 
som särskilt riktar sig till skolbarn i 
unionen.

b) Informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som avser frukt och grönsaker 
samt olivolja och som särskilt riktar sig till 
skolbarn i unionen.

Or. it

Ändringsförslag 284
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder för EU:s yttersta 
randområden.

Or. pt
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Ändringsförslag 285
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder som är avsedda 
för ekologiska produkter.

Or. ro

Ändringsförslag 286
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Ett enkelt program som är inriktat på

– inhemska växtarter och växtsorter samt 
produkter som framställts från dessa, eller

– animaliska produkter från inhemska 
djurarter, djurraser och djurbestånd.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att höja unionens finansiella bidrag till program som positivt påverkar 
skyddet av den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag 287
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den procentsats som anges i punkt 1 
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får höjas till 80 % för de länder som 
mottar finansiellt stöd eller i högst två år 
efter det att detta externa stödförfarande 
har avslutats.

Or. pt

Ändringsförslag 288
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den procentsats som åligger EU ska 
höjas till 75 % för informationsåtgärder 
och säljfrämjande åtgärder som är 
avsedda för kvalitetsprodukter som 
framställts i de yttersta randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den procentsats som unionen bidrar 
med ska uppgå till 75 % för program till 
förmån för unionens yttersta 
randområden.

Or. en

Ändringsförslag 290
James Nicholson
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den procentsats som unionen bidrar 
med ska uppgå till 75 % för mikroföretag 
och medelstora företag i andra program 
av särskilt intresse för unionen än de som 
omfattas av punkt 2a.

Or. en

Motivering

Mikroföretag står för en betydelsefull andel av produktionen inom livsmedelssektorn, och 
prioritet bör ges till förslagsställande enheter som arbetar med att integrera mikroföretag 
som har mindre resurser för informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder.

Ändringsförslag 291
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När de åtgärder som föreskrivs i ett 
enkelt program uteslutande riktar sig till 
ett eller flera små och medelstora företag 
ska den procentsats som avses i punkt 1 
höjas till 75 %.

Or. it

Motivering

Om man för att undvika risken för eventuella statliga stöd går med på att dra in 
medlemsstaternas möjlighet till samfinansiering måste unionens finansiella bidrag höjas. 
Detta bidrag bör vara högre för små och medelstora företag som riskerar att inte ha den 
finansiella kapacitet som krävs för att täcka kostnaderna för programmet.

Ändringsförslag 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Unionens finansiella bidrag får uppgå 
till 100 % vid kriser.

Or. en

Motivering

Möjligheten till en hundraprocentig unionsfinansiering i krissituationer bör bibehållas.

Ändringsförslag 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det saknas program som ska 
genomföras på den inre marknaden med 
hänvisning till en eller flera 
informationsåtgärder som avses i 
artikel 5.4 a, b och c, får varje berörd 
medlemsstat utveckla ett program och 
särskilda bestämmelser rörande detta på 
grundval av det arbetsprogram som avses 
i artikel 8.3 och ska den genom 
förslagsinfordran välja ett organ som är 
ansvarigt för genomförande av det 
program som den åtar sig att finansiera.

Or. en

Ändringsförslag 294
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den procentsats som anges i punkt 1 
ska höjas till 75 % för ett enkelt program 
som riktar sig till ett eller flera 
tredjeländer:

Or. en

Motivering

De procentsatser som kommissionen föreslagit är inte tillräckliga för att avsevärt öka antalet 
program till förmån för tredjeländer. Eftersom finansiering från medlemsstaterna saknas är 
det viktigt att dessa organisationer stimuleras.

Ändringsförslag 295
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Icke avdragsgill mervärdesskatt, som 
stödmottagarna verkligen och slutgiltigt 
har betalat, ska utgöra en kostnad som 
berättigar till unionsfinansiering.

Or. it

Motivering

En liknande bestämmelse har även antagits i de nya förordningarna för 
sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020.

Ändringsförslag 296
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Den procentsats som anges i punkt 1 
ska höjas till 60 % för 
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informationsåtgärder och 
säljfrämjandeåtgärder för frukt och 
grönsaker som särskilt riktar sig till barn i 
unionens skolor.

Or. en

Ändringsförslag 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. Medlemsstaten får 
täcka upp till 20–30 % av den 
sammanlagda kostnaden. De resterande 
utgifterna ska fullt ut bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Or. en

Motivering

Tröskeln på 50 procent är alltför hög för många små aktörer. För att även de små aktörerna
ska kunna delta ska medlemsstaterna kunna samfinansiera program. Om samfinansieringen 
ströks helt skulle antalet programförslag från medlemsstaterna minska.

Ändringsförslag 298
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. Medlemsstaterna kan 
stå för högst 30 % av de totala 
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enheterna. kostnaderna. De resterande utgifterna ska 
bäras av de förslagsställande enheterna.

Or. de

Motivering

Medlemsstaternas frivilliga samfinansiering bör finnas kvar.

Ändringsförslag 299
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska bäras upp till 30 % av medlemsstaten 
samt den resterande delen av de 
förslagsställande enheterna.

Or. en

Motivering

Den nuvarande samfinansieringen av programmen är mycket effektiv, och det finns ingen 
orsak att ändra detta. I vissa fall är samfinansieringen ytterst viktig för de förslagsställande 
enheterna. Utan den här möjligheten skulle antalet framlagda program minska drastiskt.

Ändringsförslag 300
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. Medlemsstaterna får 
täcka upp till 20 % av kostnaderna. De 
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enheterna. resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

Or. pt

Ändringsförslag 301
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 80 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna eller av de medlemsstater som 
väljer att bevilja nationell 
samfinansiering.

Or. ro

Ändringsförslag 302
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 75 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. Icke avdragsgill 
mervärdesskatt, som stödmottagarna 
verkligen och slutgiltigt har betalat, ska 
utgöra en stödberättigande kostnad. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

Or. it
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Motivering

Syftet med höjningen av unionens bidrag till 75 % är att uppväga det faktum att sådan 
nationell samfinansiering som föreskrivs i förordning nr 3/2008 inte längre är möjlig; detta 
kan verka diskriminerande avseende många stödberättigade enheters deltagande i 
programmen. För att undvika olikbehandling föreslås det, för enheter som är skyldiga att 
betala icke avdragsgill mervärdesskatt, att sådan mervärdesskatt ska utgöra en 
stödberättigande kostnad när den verkligen och slutgiltigt har betalats av den 
förslagsställande enheten.

Ändringsförslag 303
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 75 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. Icke avdragsgill 
mervärdesskatt, som stödmottagarna 
verkligen och slutgiltigt har betalat, ska 
utgöra en stödberättigande kostnad. De 
resterande utgifterna ska fullt ut bäras av 
de förslagsställande enheterna.

Or. it

Ändringsförslag 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 70 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen, däribland 
multiprogram som är avsedda för 
tredjeländer. De resterande utgifterna ska 
fullt ut bäras av de förslagsställande 
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enheterna.

Or. it

Ändringsförslag 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 70 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Or. it

Ändringsförslag 306
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 65 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Or. it

Ändringsförslag 307
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen på den inre marknaden 
och 75 % i tredjeländer. De resterande 
utgifterna ska fullt ut bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Or. en

Motivering

För program i tredjeländer bör det finnas en särskild morot för enheter från flera 
medlemsstater att lägga fram program eftersom dessa program, av naturliga skäl, är mer 
komplicerade att utarbeta. Eftersom det nationella bidraget till programmen kommer att 
försvinna kan det nya systemet samtidigt innebära en kraftig ökning (på upp till 15 %) av de 
samfinansierade procentsatserna för de förslagsställande enheterna.

Ändringsförslag 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska bäras av de förslagsställande enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 309
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande utgifterna 
ska fullt ut bäras av de förslagsställande 
enheterna. Medlemsstaterna får inte bidra 
till kostnaderna.

Or. nl

Ändringsförslag 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen. De resterande 
utgifterna ska fullt ut bäras av de 
förslagsställande enheterna.

Den högsta nivån för samfinansiering ska 
vara 60 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna för 
multiprogrammen.

Or. pl

Ändringsförslag 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finansiella bidraget från unionen får 
uppgå till 100 % av kostnaderna vid 
kriser.

Or. en
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Motivering

Möjligheten till en hundraprocentig unionsfinansiering i krissituationer bör bibehållas.

Ändringsförslag 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den procentsats som anges i det 
föregående stycket ska höjas till 80 % för 
multiprogram som avser ett eller flera 
tredjeländer.

Or. es

Motivering

Syftet är att inte höja dagens samfinansieringsnivå för de förslagsställande enheterna.

Ändringsförslag 313
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de åtgärder som föreskrivs i ett 
multiprogram uteslutande riktar sig till ett 
eller flera små och medelstora företag ska 
den procentsats som avses i punkt 1 höjas 
till 75 %.

Or. it

Motivering

Om man för att undvika risken för eventuella statliga stöd går med på att dra in 
medlemsstaternas möjlighet till samfinansiering måste unionens finansiella bidrag höjas. 
Detta bidrag bör vara högre för små och medelstora företag som riskerar att inte ha den 
finansiella kapacitet som krävs för att täcka kostnaderna för programmet.
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Ändringsförslag 314
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den samfinansieringssats som åligger EU 
ska höjas till 75 % för programmen för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder som är avsedda för 
kvalitetsprodukter som framställts i de 
yttersta randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens andel av samfinansieringen ska 
uppgå till 75 % för program till förmån 
för de yttersta randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får delta i 
finansieringen av multiprogram. 
Medlemsstaternas finansiella bidrag får 
inte överstiga 30 % av de stödberättigande 
kostnaderna.
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Or. en

Motivering

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Ändringsförslag 317
Francesca Barracciu

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Icke avdragsgill mervärdesskatt, som 
stödmottagarna verkligen och slutgiltigt 
har betalat, ska utgöra en kostnad som 
berättigar till unionsfinansiering.

Or. it

Motivering

En liknande bestämmelse har även antagits i de nya förordningarna för 
sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020.

Ändringsförslag 318
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Unionens andel av samfinansieringen ska 
uppgå till 80 % för mikroföretag och små 
och medelstora företag i andra program 
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av särskilt intresse för unionen än de som 
omfattas av stycke 1a och 1b.

Or. en

Motivering

Mikroföretag står för en betydelsefull andel av produktionen inom livsmedelssektorn, och 
prioritet bör ges till förslagsställande enheter som arbetar med att integrera mikroföretag 
som har mindre resurser för informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder.

Ändringsförslag 319
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 21 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De särskilda villkor enligt vilka var 
och en av de förslagsställande enheter 
som avses i artikel 7 får lägga fram ett 
program, vilka särskilt ska garantera att 
programmet är representativt och 
storskaligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 21 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De särskilda villkor enligt vilka var 
och en av de förslagsställande enheter 
som avses i artikel 7 får lägga fram ett 
program, vilka särskilt ska garantera att 
programmet är representativt och 
storskaligt.

utgår

Or. de



PE529.733v01-00 140/149 AM\1019268SV.doc

SV

Ändringsförslag 321
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Villkoren för konkurrensutsatt 
upphandling för de genomförandeorgan 
som avses i artikel 13.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 322
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 21 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De särskilda villkoren för enkla 
programs stödberättigande, kostnaderna 
för informationsåtgärder och 
säljfrämjande åtgärder och vid behov 
administrativa kostnader och 
personalkostnader.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 21 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Villkoren för att säkerställa att 
varumärken som ägs av små och 
medelstora företag prioriteras, i samband 



AM\1019268SV.doc 141/149 PE529.733v01-00

SV

med program som tillåter förekomsten av 
varumärken i enlighet med artikel 4.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att påminna om en princip som kommissionen själv flitigt använder inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, vars syfte är att främja mikroföretag samt små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 324
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 21 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Villkoren för att säkerställa att 
företräde ges för projekt som främjar 
produkter som framställts från 
jordbruksråvaror från de 
förslagsställande enheternas länder, i 
samband med program som tillåter 
bearbetade produkter enligt artikel 5 b.

Or. it

Motivering

I enlighet med den princip som uttrycks i skäl 2 och artikel 8 i förslaget, 
”informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder ska bidra till att förstärka det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft” är det nödvändigt att prioritera bearbetade produkter som 
framställts från EU-råvaror.

Ändringsförslag 325
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 22 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) de särskilda villkor enligt vilka var 
och en av de förslagsställande enheter 
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som avses i artikel 7 får lägga fram ett 
program, särskilt i syfte att garantera att 
programmet är representativt och 
storskaligt.

Or. en

Ändringsförslag 326
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 22 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) villkoren för konkurrensutsatt 
upphandling för de genomförandeorgan 
som avses i artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 327
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 22 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) de särskilda villkoren för programs 
stödberättigande, kostnaderna för 
informationsåtgärder och säljfrämjande 
åtgärder och vid behov de administrativa 
kostnaderna och personalkostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 328
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i denna förordning ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i denna förordning ska ges till 
kommissionen från och med den dag då 
denna förordning träder i kraft.

Or. pt

Ändringsförslag 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får i samband med 
tillämpningen av denna förordning 
samråda med den rådgivande grupp för 
främjande av jordbruksprodukter som 
inrättats genom kommissionens beslut 
2004/391/EG27.

Kommissionen ska i samband med 
tillämpningen av denna förordning 
samråda med den rådgivande grupp för 
främjande av jordbruksprodukter som 
inrättats genom kommissionens beslut 
2004/391/EG27.

__________________ __________________
27 Kommissionens beslut 2004/391/EG av 
den 23 april 2004 om de rådgivande 
gruppernas verksamhet och funktion på 
den gemensamma jordbrukspolitikens 

27 Kommissionens beslut 2004/391/EG av 
den 23 april 2004 om de rådgivande 
gruppernas verksamhet och funktion på 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
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område (EUT L 120, 24.4.2004, s. 50). område (EUT L 120, 24.4.2004, s. 50).

Or. pl

Motivering

Den rådgivande gruppen bör ha en nyckelroll i utarbetandet av arbetsprogrammet. 
Branschorganisationerna bör ha ett inflytande på utformningen av detta strategiska 
dokument.

Ändringsförslag 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rådgivande gruppen för 
säljfrämjande åtgärder bör vara 
inkopplad i arbetet med det arbetsprogram 
som avses i artikel 8.

Or. pl

Motivering

Den rådgivande gruppen bör ha en nyckelroll i utarbetandet av arbetsprogrammet. 
Branschorganisationerna bör ha ett inflytande på utformningen av detta strategiska 
dokument.

Ändringsförslag 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december [2017] lägga fram en 
interimsrapport för Europaparlamentet 
och rådet om tillämpningen av denna 
förordning, inbegripet de olika 
medlemsstaternas genomförande av 
åtgärderna, åtföljd av lämpliga förslag. 
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På Europaparlamentets begäran ska 
kommissionen komma och presentera 
interimsrapporten för det ansvariga 
utskottet.

Or. en

Ändringsförslag 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 
[2020] lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, i 
förekommande fall åtföljd av lämpliga 
förslag.

Kommissionen ska senast den 31 december 
[2020] lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, i 
förekommande fall åtföljd av lämpliga 
förslag. På Europaparlamentets begäran 
ska kommissionen komma och presentera 
interimsrapporten för det ansvariga 
utskottet.

Or. en

Ändringsförslag 334
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 
[2020] lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, i 
förekommande fall åtföljd av lämpliga 
förslag.

Kommissionen ska senast den 31 december 
[2020] lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning, som 
även ska behandla de yttersta 
randområdenas situation, i förekommande 
fall åtföljd av lämpliga förslag. Senast den 
31 december 2017 ska det även läggas 
fram en interimsrapport på samma villkor 
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som gäller för den ovannämnda 
rapporten.

Or. pt

Ändringsförslag 335
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår

[…]

Or. it

Ändringsförslag 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår

[…]

Or. it

Ändringsförslag 337
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga VII – del II ska punkt 1 c ersättas 
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med följande:

c) ha en total alkoholhalt på mer än 
15 volymprocent. Genom undantag ska 
följande gälla:

– Den övre gränsen för den totala 
alkoholhalten får uppgå till
20 volymprocent för viner som har 
framställts utan berikning och kommer 
från vissa vinodlingsområden i unionen, 
vilka ska fastställas av kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 59.1.

– Den övre gränsen för den totala 
alkoholhalten får överstiga 
15 volymprocent för viner med en skyddad 
ursprungsbeteckning som har framställts 
utan berikning genom tillsats av sackaros, 
koncentrerad druvmust eller rektifierad 
koncentrerad druvmust.

Or. fr

(I del II punkt 1 c i bilaga VII till förordning (EU) nr .../20... (förordningen om en samlad 
marknadsordning) ska följande ersättas: Jämfört med den nuvarande texten om den samlade 

marknadsordningen ska följande punkter ändras: För det första: led c, och, för det andra, har 
”genom tillsats av sackaros, koncentrerad druvmust eller rektifierad koncentrerad druvmust" 

lagts till i den andra strecksatsen.)

Motivering

Ändringen syftar till att precisera vilka berikningsmetoder som inte är tillåtna för viner vars 
totala alkoholhalt överstiger 15 %. De berikningsmetoder som får användas är i detta fall 
s.k. filtreringsmetoder (partiell koncentrering genom kylning och omvänd osmos) som inte 
ändrar karaktären på vinet genom tillägg av externa berikande produkter.

Ändringsförslag 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 146 i 
[Europaparlamentets och rådets] 

Genom undantag från artikel 146 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
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förordning (EU) XXXX/20..* av den …. 
[om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna 
(förordningen om en samlad 
marknadsordning) (KOM(2011) 626)] och 
artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 
1184/200628 och i enlighet med artikel 42 
första stycket i fördraget, ska artiklarna 
107, 108 och 109 i fördraget inte gälla för 
utbetalningar som görs av medlemsstaterna 
med tillämpning av denna förordning och i 
enlighet med dess bestämmelser, eller för 
finansiellt bidrag som kommer från 
skatteliknande intäkter eller obligatoriska 
avgifter från medlemsstaterna för program 
som berättigar till stöd från gemenskapen 
enligt artikel 42 andra stycket i fördraget 
och som kommissionen har valt ut i 
enlighet med denna förordning.

förordning (EU) XXXX/20..* av den ….  
[om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna 
(förordningen om en samlad 
marknadsordning) (COM(2011)0626)] och 
artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 
1184/200628 och i enlighet med artikel 42 
första stycket i fördraget, ska artiklarna 
107, 108 och 109 i fördraget inte gälla för 
utbetalningar som görs av medlemsstaterna 
med tillämpning av denna förordning, och 
för finansieringsandelen, och i enlighet 
med dess bestämmelser, eller för finansiellt 
bidrag som kommer från skatteliknande 
intäkter eller obligatoriska avgifter från 
medlemsstaterna för program som 
berättigar till stöd från gemenskapen enligt 
artikel 42 andra stycket i fördraget och som 
kommissionen har valt ut i enlighet med 
denna förordning.

__________________ __________________
28 Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av 
den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa 
konkurrensregler på produktion av och 
handel med vissa jordbruksvaror 
(EUT L 214, 4.8.2006, s. 7).

28 Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av 
den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa 
konkurrensregler på produktion av och 
handel med vissa jordbruksvaror 
(EUT L 214, 4.8.2006, s. 7).

Or. en

Motivering

Säkerställande av överensstämmelse med ändringsförslagen till artiklarna 15 och 18.

Ändringsförslag 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 146 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXXX/20..* av den …. 
[om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna 

Genom undantag från artikel 146 i 
[Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EU) XXXX/20..* av den …. 
[om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna 
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(förordningen om en samlad 
marknadsordning) (KOM(2011) 626)] och 
artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 
1184/200628 och i enlighet med artikel 42 
första stycket i fördraget, ska artiklarna 
107, 108 och 109 i fördraget inte gälla för 
utbetalningar som görs av medlemsstaterna 
med tillämpning av denna förordning och i 
enlighet med dess bestämmelser, eller för 
finansiellt bidrag som kommer från 
skatteliknande intäkter eller obligatoriska 
avgifter från medlemsstaterna för program 
som berättigar till stöd från gemenskapen 
enligt artikel 42 andra stycket i fördraget 
och som kommissionen har valt ut i 
enlighet med denna förordning.

(förordningen om en samlad 
marknadsordning) (COM(2011)0626)] och 
artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 
1184/200628 och i enlighet med artikel 42 
första stycket i fördraget, ska artiklarna 
107, 108 och 109 i fördraget inte gälla för 
utbetalningar, inbegripet bidrag i form av 
samfinansiering, som görs av 
medlemsstaterna med tillämpning av denna 
förordning och i enlighet med dess 
bestämmelser, eller för finansiellt bidrag 
som kommer från skatteliknande intäkter 
eller obligatoriska avgifter från 
medlemsstaterna för program som 
berättigar till stöd från gemenskapen enligt 
artikel 42 andra stycket i fördraget och som 
kommissionen har valt ut i enlighet med 
denna förordning.

__________________ __________________
28 Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av 
den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa 
konkurrensregler på produktion av och 
handel med vissa jordbruksvaror 
(EUT L 214, 4.8.2006, s. 7).

28 Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av 
den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa 
konkurrensregler på produktion av och 
handel med vissa jordbruksvaror 
(EUT L 214, 4.8.2006, s. 7).

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör behålla möjligheten att samfinansiera program.

Ändringsförslag 340
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 23 med 
avseende på att säkerställa övergången 
mellan förordning (EG) nr 3/2008 och 
denna förordning.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
genomförandeakter enligt artikel 24 med 
avseende på att säkerställa övergången 
mellan förordning (EG) nr 3/2008 och 
denna förordning.

Or. en


