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Ändringsförslag 74
Britta Reimers

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar nedanstående 
ståndpunkt vid första behandlingen.

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

I ett fritt och marknadsekonomiskt inriktat Europa är det för jordbrukets och konsumenternas 
skull önskvärt att befria jordbruket från statlig finansiering och statligt förmyndarskap. 
Tyvärr syftar inte kommissionens förslag till att slå in på denna väg och systematiskt avveckla 
subventionerna. I stället förstoras befintliga strukturer byråkratiskt, vilket skapar ökade 
kostnader för ansökande och medlemsstater.

Ändringsförslag 75
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften på olika nivåer (lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt) 
inom alla typer av jordbruk och 
jordbruksföretagets möjlighet att överleva, 
organisationen av livsmedelskedjan och 
riskhanteringen inom jordbruket, 
återställande, bevarande och förbättring av 
de ekosystem som är beroende av jord- och 
skogsbruk, effektivt resursutnyttjande och 
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livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

övergång till en koldioxidsnål ekonomi 
inom jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorn och främjande av social 
inkludering, fattigdomsbekämpning och 
ekonomisk utveckling i 
landsbygdsområden. Dessutom måste 
främjande av samarbete och 
gemensamma insatser mellan 
jordbrukare, företag och nätverk för 
landsbygdsutveckling prioriteras starkt för 
att säkra välstånd och hållbarhet på lång 
sikt för jordbruks- och 
landsbygdsområden. Härvid måste man ta 
hänsyn till de olikartade förhållanden som 
påverkar landsbygdsområden med olika 
särdrag eller olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket,
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, förbättringar av djurskyddet, 
återställande, bevarande och förbättring av 
de ekosystem som är beroende av jord- och 
skogsbruk, effektivt resursutnyttjande och 
övergång till en koldioxidsnål ekonomi 
inom jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorn och främjande av social 
inkludering, fattigdomsbekämpning och 
ekonomisk utveckling i 
landsbygdsområden. Härvid måste man ta 
hänsyn till de olikartade förhållanden som 
påverkar landsbygdsområden med olika 
särdrag eller olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn 
samt främjande av förbindelser mellan 
landsbygds- och tätortsområden för 
förbättrade näringskretslopp. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
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landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 77
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt åtgärder för att 
befolkningen ska stanna kvar. Åtgärderna 
för att begränsa klimatförändringar bör 
utgöras av både åtgärder för att begränsa 
utsläppen från centrala verksamheter inom 
jord- och skogsbruk, som 
boskapsuppfödning och användningen av 
gödselmedel, och åtgärder för att bevara 
kolsänkor och öka koldioxidbindningen när 
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markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

det gäller markanvändning och ändringar 
av markanvändningen och inom 
skogssektorn. Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk liksom inom 
jordbrukets efterföljande verksamhetsled 
och även sociala verksamhetsområden 
samt landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. de

Motivering

Rådgivningstjänsterna bör även kunna utnyttjas i jordbrukets efterföljande verksamhetsled, 
till exempel inom direktförsäljning av jordbruksprodukter och jordbruksturism samt av 
sociala, marknadsinriktade strukturer som äldre- och barnomsorg, i syfte att bygga upp och 
bygga ut jordbruket.

Ändringsförslag 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, säkerhetsåtgärder och ökad 
medvetenhet om säkerhet inom 
jordbruket, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
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fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
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jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan, den korta 
leveranskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn 
samt erbjuda ersättning till jordbrukare 
och skogsbrukare för tjänsten och den 
allmänna nyttan som skapas. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. it

Ändringsförslag 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan, den korta 
leveranskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
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horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. it

Ändringsförslag 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva, organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 

(5) För att landsbygden ska utvecklas på ett 
hållbart sätt är det nödvändigt att fokusera 
på ett begränsat antal centrala prioriteringar 
som avser kunskapsöverföring och 
innovation inom jord- och skogsbruket, 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och jordbruksföretagets möjlighet 
att överleva samt organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen inom 
jordbruket, återställande, bevarande och 
förbättring av de ekosystem som är 
beroende av jord- och skogsbruk, effektivt 
resursutnyttjande och övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn och 
främjande av social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden. Härvid 
måste man ta hänsyn till de olikartade 
förhållanden som påverkar 
landsbygdsområden med olika särdrag eller 
olika kategorier av eventuella 
stödmottagare och de tvärgående målen 
avseende innovation, miljö och en 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Åtgärderna för att 
begränsa klimatförändringar bör utgöras av 
både åtgärder för att begränsa utsläppen 
från centrala verksamheter inom jord- och 
skogsbruk, som boskapsuppfödning och 
användningen av gödselmedel, och 
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åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 82
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling bör eftersträvas inom 
ramen för en hållbar utveckling och 
unionens främjande av syftet att skydda 
och förbättra miljön enligt artikel 11 och 
19 i fördraget, med hänsyn till principen att 
förorenaren betalar. Medlemsstaterna bör 
lämna information om stödet för målen vad 
gäller klimatförändringar i
överensstämmelse med ambitionen att 
avsätta minst 20 % av unionens stöd för 
detta ändamål, med hjälp av en metod som 
antagits av kommissionen.

(6) Unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling bör eftersträvas inom 
ramen för en hållbar utveckling och 
unionens främjande av syftet att skydda 
och förbättra miljön enligt artikel 11 och 
19 i fördraget, med hänsyn till principen att 
förorenaren betalar. Medlemsstaterna bör 
lämna information om hur de tänker 
genomföra strategin för biologisk 
mångfald och målen vad gäller 
klimatförändringar i överensstämmelse 
med ambitionen att avsätta minst 20 % av 
unionens stöd för detta ändamål, med hjälp 
av en metod som antagits av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling bör eftersträvas inom 
ramen för en hållbar utveckling och 
unionens främjande av syftet att skydda 
och förbättra miljön enligt artiklarna 11 
och 19 i fördraget, med hänsyn till 
principen att förorenaren betalar. 
Medlemsstaterna bör lämna information 
om stödet för målen vad gäller 
klimatförändringar i överensstämmelse 
med ambitionen att avsätta minst 20 % av 
unionens stöd för detta ändamål, med hjälp 
av en metod som antagits av 
kommissionen.

(6) Unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling bör eftersträvas inom 
ramen för en hållbar utveckling och 
unionens främjande av syftet att skydda 
och förbättra miljön enligt artiklarna 11 
och 19 i fördraget, med hänsyn till 
principen att förorenaren betalar och den 
som bidrar till förbättring premieras. 
Medlemsstaterna bör lämna information 
om stödet för målen vad gäller 
klimatförändringar i överensstämmelse 
med ambitionen att avsätta minst 20 % av 
unionens stöd för detta ändamål, med hjälp 
av en metod som antagits av 
kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. Varje program bör identifiera en 
strategi för att uppnå mål i förhållande till 
de prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet, en uppsättning regionala program 
eller ett nationellt program och en 
uppsättning regionala program. Om en 
medlemsstat väljer ett nationellt program 
och en uppsättning regionala program 
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åtgärder. Programplaneringen bör vara 
förenlig med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
budgetanslag för att underlätta 
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.

bör åtgärder och insatstyper 
programplaneras på nationell eller 
regional nivå. Varje program bör 
identifiera en strategi för att uppnå mål i 
förhållande till de prioriteringar som 
unionen har för landsbygdsutvecklingen 
samt ett urval av åtgärder. 
Programplaneringen bör vara förenlig med 
unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
budgetanslag för att underlätta 
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.
Om en medlemsstat väljer ett nationellt 
program jämsides med regionala program
bör den nationella ramen innehålla 
gemensamma inslag som garanterar 
samstämmighet och samband mellan 
programmen.

Or. es

Motivering

Det av avgörande betydelse att medlemsstater med ett stort antal regioner och medlemsstater 
som valt regionala program har tillgång till ett nationellt program när en och samma åtgärd 
ska genomföras i flera olika regioner.

Ändringsförslag 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra att (8) För att säkra att 
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landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. Varje program bör identifiera en 
strategi för att uppnå mål i förhållande till 
de prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 
åtgärder. Programplaneringen bör vara 
förenlig med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
budgetanslag för att underlätta 
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.

landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet, en uppsättning regionala program 
eller ett nationellt program och en 
uppsättning regionala program. Om en 
medlemsstat väljer ett nationellt program 
och en uppsättning regionala program 
bör åtgärder och insatstyper 
programplaneras på nationell eller 
regional nivå. Varje program bör 
identifiera en strategi för att uppnå mål i 
förhållande till de prioriteringar som 
unionen har för landsbygdsutvecklingen 
samt ett urval av åtgärder. 
Programplaneringen bör vara förenlig med 
unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
budgetanslag för att underlätta 
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.
Om en medlemsstat väljer ett nationellt 
program jämsides med regionala program 
bör den nationella ramen innehålla 
gemensamma inslag som garanterar 
samstämmighet och samband mellan 
programmen.

Or. es

Motivering

Vad gäller medlemsstater med ett stort antal regioner och medlemsstater som har valt 
regionala program visar erfarenheten från innevarande programplaneringsperiod 2007–
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2013 att det finns åtgärder som inte ryms inom programmen eftersom de överskrider 
gränserna för en enskild regions territorium, såsom i fallet med interregionalt samarbete. 
Därför är det av avgörande betydelse att ha tillgång till ett nationellt program när en och 
samma åtgärd ska genomföras i flera olika regioner.

Ändringsförslag 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. Varje program bör identifiera en 
strategi för att uppnå mål i förhållande till
de prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 
åtgärder. Programplaneringen bör vara 
förenlig med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
budgetanslag för att underlätta 
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. I de kommittéer som ansvarar 
för utformning av dessa 
utvecklingsprogram måste en lämplig 
representation av underrepresenterade 
grupper främjas, särskilt kvinnor, så att 
deras behov på lämpligt sätt beaktas i de 
lokala utvecklingsstrategierna. Varje 
program bör identifiera en strategi för att 
uppnå mål i förhållande till de 
prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 
åtgärder. Programplaneringen bör vara 
förenlig med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
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budgetanslag för att underlätta 
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.

Or. de

Ändringsförslag 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. Varje program bör identifiera en 
strategi för att uppnå mål i förhållande till 
de prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 
åtgärder. Programplaneringen bör vara 
förenlig med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
budgetanslag för att underlätta
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. Varje program bör identifiera en 
strategi för att uppnå mål i förhållande till 
de prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 
åtgärder. Programplaneringen bör vara 
förenlig med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella och regionala
sammanhang och kompletterar annan 
unionspolitik, särskilt 
jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Om en 
medlemsstat väljer en uppsättning 
nationella och/eller regionala program så 
ska den nationella ramen innehålla 
gemensamma element för att säkerställa 
koherens och samstämmighet mellan den 
nationella strategin och de regionala 
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strategierna.

Or. it

Ändringsförslag 88
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. 
Likaledes bör man satsa på att främja 
kvinnors gradvisa inträde på jämlika 
villkor på arbetsmarknaden i 
landsbygdsområden, på ett erkännande av 
deras arbete inom 
diversifieringsverksamhet och på 
inrättandet av särskilda stödinsatser för 
kvinnliga företagare på landsbygden, 
eftersom deras mångfunktionella roll 
möjliggör ett betydelsefullt bidrag till 
framsteg och innovationer på alla sociala 
nivåer och en bättre livskvalitet på 
landsbygden. Som ett medel för att få 
insatser i form av sådana tematiska 
delprogram att fungera mer effektivt bör 
det vara möjligt för medlemsstaterna att 
tillhandahålla högre stödnivåer för en del 
av de insatser de omfattar.

Or. es
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Motivering

Bidrag till kvinnors jämställdhet på landsbygden och erkännande av deras bidrag till sektorns 
inkomster och välstånd.

Ändringsförslag 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden, upprättandet av korta 
leveranskedjor och kvinnor i 
landsbygdsområden, särskilt med 
målsättningen att skapa 
framtidsperspektiv och möjligheter för 
kvinnor att stanna kvar på landsbygden. 
De tematiska delprogrammen bör också ge 
möjlighet att hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

Or. de

Motivering

Det är absolut nödvändigt att vidta åtgärder för att förhindra att unga, välutbildade kvinnor 
flyr landsbygden. Dessa åtgärder bidrar avsevärt till en levande landsbygd och är avgörande 
för livskvaliteten där.
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Ändringsförslag 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, kvinnor inom 
jordbruket, småbrukare, bergsområden och 
upprättandet av korta leveranskedjor. De 
tematiska delprogrammen bör också ge 
möjlighet att hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

Or. it

Ändringsförslag 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
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unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

unga jordbrukare, småbrukare, driftssystem 
med högt naturvärde, ekologiskt jordbruk, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

Or. en

Ändringsförslag 92
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, jordbruk 
med högt naturvärde, bergsområden, 
upprättandet av korta leveranskedjor och 
hantering av miljöutmaningar. De 
tematiska delprogrammen bör också ge 
möjlighet att hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden utan 
att det medför negativa sociala och 
miljömässiga effekter. Som ett medel för 
att få insatser i form av sådana tematiska 
delprogram att fungera mer effektivt bör 
det vara möjligt för medlemsstaterna att 
tillhandahålla högre stödnivåer för en del 
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av de insatser de omfattar.

Or. en

Ändringsförslag 93
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden, våtmarker, stadsnära 
områden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden och upprättandet av korta 
leveranskedjor. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden, de yttersta randområdena
och upprättandet av korta leveranskedjor. 
De tematiska delprogrammen bör också ge 
möjlighet att hantera omstrukturering av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden. Som 
ett medel för att få insatser i form av 
sådana tematiska delprogram att fungera 
mer effektivt bör det vara möjligt för 
medlemsstaterna att tillhandahålla högre 
stödnivåer för en del av de insatser de 
omfattar.

Or. pt

Ändringsförslag 95
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Där det är motiverat kan andra 
områden än de som anges i denna 
förordning inkluderas i program för att 
främja prioriteringarna. I vissa fall kan 
det hända att förhandsbedömningen och 
swot-analysen av ett program inte ger stöd 
för behovet av att ta itu med en viss 
prioritering, t.ex. därför att prioriteringen 
har hanterats på andra sätt. I sådana fall 
är det kanske inte nödvändigt att 
programmen avser samtliga sex 
prioriteringar.
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Or. en

Ändringsförslag 96
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att bidra till lösningen av 
problemet med kvinnors icke erkända 
ekonomiska verksamhet på landsbygden 
och främja kvinnors inträde på 
arbetsmarknaden och i företagandet på 
landsbygden bör medlemsstaterna och 
kommissionen utforma särskilda 
indikatorer med inriktning på att mäta 
kvinnors framsteg på dessa områden och 
på att bedöma deras bidrag till inkomster 
och välstånd på landsbygden.

Or. es

Ändringsförslag 97
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det behövs vissa regler för 
programplanering och för revideringar av 
landsbygdsutvecklingsprogrammen. Det 
bör ges möjlighet att använda ett förenklat 
revideringsförfarande för revideringar som 
inte påverkar programmens strategi eller 
respektive ekonomiska bidrag från 
unionen.

(12) Det behövs vissa regler för 
programplanering och för revideringar av 
landsbygdsutvecklingsprogrammen. 
Kommissionen bör ha befogenhet att
genom genomförandeakter fatta beslut 
om en begäran om programändringar 
som gäller ändring av programmets 
strategi. Det bör ges möjlighet att använda 
ett förenklat revideringsförfarande för 
revideringar som inte påverkar 
programmens strategi eller respektive 
ekonomiska bidrag från unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det behövs vissa regler för 
programplanering och för revideringar av 
landsbygdsutvecklingsprogrammen. Det 
bör ges möjlighet att använda ett förenklat 
revideringsförfarande för revideringar som 
inte påverkar programmens strategi eller 
respektive ekonomiska bidrag från 
unionen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt

Ändringsförslag 99
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att garantera att det förfarande 
som följs vid programändringar är 
rättssäkert och tydligt bör kommissionen 
ges befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget som rör fastställande 
av de kriterier på vars grundval föreslagna 
ändringar av programmens kvantifierade 
mål ska betraktas som större ändringar, i 
vilket fall det blir nödvändigt att ändra 
programmet genom en genomförandeakt i 
enlighet med artikel 91 i denna 
förordning.

(13) För att garantera att det förfarande 
som följs vid programändringar är 
rättssäkert och tydligt bör kommissionen 
ges befogenhet att anta akter i enlighet med
artikel 290 i fördraget som rör fastställande 
av kriterier.

Or. de
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Motivering

Programändringar är inga rent tekniska beslut.

Ändringsförslag 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 
särskilt öka sin konkurrenskraft och 
förbättra sitt resursutnyttjande och sin 
miljöprestanda, samtidigt som de bidrar till 
hållbarhet inom landsbygdsekonomin. I 
syfte att säkerställa att 
kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 
särskilt öka sin konkurrenskraft och 
förbättra sitt resursutnyttjande och sin 
miljöprestanda, samtidigt som de bidrar till 
hållbarhet inom landsbygdsekonomin. 
Medlemsstaterna är enligt artikel 15 
förbundna att särskilt stödja utbildning av 
kvinnor i landsbygdsområden, i syfte att 
främja deras initiativ i samband med upp-
och utbyggnad av små och medelstora 
företag på landsbygden och inom 
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kompetens som krävs. jordbrukets efterföljande verksamhetsled 
och även sociala verksamhetsområden, 
för att skapa möjligheter för kvinnor att 
stanna kvar på landsbygden. I syfte att 
säkerställa att kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

Or. de

Motivering

Landsbygden löper risk att dö ut på grund av att framför allt unga, välutbildade personer flyr 
från den. Det är därför absolut nödvändigt att skapa kvalificerade arbetsplatser och 
familjevänliga strukturer för dessa personer och därigenom ge dem framtidsperspektiv och 
möjligheter att stanna kvar på landsbygden.

Ändringsförslag 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
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jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 
särskilt öka sin konkurrenskraft och 
förbättra sitt resursutnyttjande och sin 
miljöprestanda, samtidigt som de bidrar till 
hållbarhet inom landsbygdsekonomin. I 
syfte att säkerställa att 
kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden, 
förutsatt att de har en direkt koppling till 
jordbruks-, livsmedels-, eller 
skogsbrukssektorn med ekonomiskt 
positiva effekter för jordbruks- eller 
skogsbrukssektorn, att särskilt öka sin 
konkurrenskraft och förbättra sitt 
resursutnyttjande och sin miljöprestanda, 
samtidigt som de bidrar till hållbarhet inom 
landsbygdsekonomin. I syfte att säkerställa 
att kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

Or. it

Ändringsförslag 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, 
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
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utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 
särskilt öka sin konkurrenskraft och 
förbättra sitt resursutnyttjande och sin 
miljöprestanda, samtidigt som de bidrar till 
hållbarhet inom landsbygdsekonomin. I 
syfte att säkerställa att 
kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, lärlingsprogram, 
demonstrationer, informationsåtgärder, 
men även kortvariga utbytes- och 
besöksprogram inom jordbruket bör därför 
också stödjas. Den kunskap och 
information som inhämtas bör göra det 
möjligt för jordbrukare, skogsbrukare, 
personer som är verksamma inom 
livsmedelsektorn samt små och medelstora 
företag på landsbygden att särskilt öka sin 
konkurrenskraft och förbättra sitt 
resursutnyttjande och sin miljöprestanda, 
samtidigt som de bidrar till hållbarhet inom 
landsbygdsekonomin. I syfte att säkerställa 
att kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
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utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 
särskilt öka sin konkurrenskraft och 
förbättra sitt resursutnyttjande och sin 
miljöprestanda, samtidigt som de bidrar till
hållbarhet inom landsbygdsekonomin. I 
syfte att säkerställa att 
kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn, icke-statliga 
organisationer samt små och medelstora 
företag på landsbygden att särskilt öka sin 
konkurrenskraft och förbättra sitt 
resursutnyttjande och sin miljöprestanda, 
samtidigt som de bidrar till hållbarhet inom 
landsbygdsekonomin. I syfte att säkerställa 
att kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

Or. en

Motivering

Ett av de viktigaste inslagen i förordningen om landsbygdsutveckling är innovation. Ett 
innovationssystem definieras av Världsbanken som ett nätverk av organisationer, företag och 
individer som fokuserar på att ta fram nya produkter, nya processer och nya 
organisationsformer för ekonomisk användning, tillsammans med de institutioner och 
policyer som påverkar deras agerande och resultat. Det är viktigt att framhålla icke-statliga 
organisationer eftersom de tillhör de aktörer som skulle kunna hjälpa jordbrukarna att stärka 
sin marknadsställning i framtiden.

Ändringsförslag 104
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
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mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 
särskilt öka sin konkurrenskraft och 
förbättra sitt resursutnyttjande och sin 
miljöprestanda, samtidigt som de bidrar till 
hållbarhet inom landsbygdsekonomin. I 
syfte att säkerställa att 
kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden inom 
jord- och skogsbruk att särskilt öka sin 
konkurrenskraft och förbättra sitt 
resursutnyttjande och sin miljöprestanda, 
samtidigt som de bidrar till hållbarhet inom 
landsbygdsekonomin. I syfte att säkerställa 
att kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

Or. pt

Ändringsförslag 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Sysselsättningsstrukturen inom 
sektorn, där de anställda utgör mer än 
50 % av de sysselsatta totalt, och de 
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tillfälligt anställda och skördearbetarna 
utgör en majoritet inom vissa stater, 
regioner och odlingar, innebär att denna 
grupp är särskilt utsatt för risken att 
drabbas av utslagning och fattigdom. Med 
beaktande av att främjandet av 
inkludering och fattigdomsminskning 
utgör en av Europa 2020-strategins sex 
prioriteringar måste arbetsförhållanden 
och sociala förhållanden för dem som 
arbetar inom jordbruket för andras 
räkning och som löntagare förbättras, 
särskilt vad gäller tillfälligt anställda och 
skördearbetare. Man bör främja 
säsongsöverskridande åtaganden (stabila 
arbeten) som möjliggör för de anställda 
att bli yrkesarbetare, vilket ökar sektorns 
konkurrenskraft och förbättrar dess 
framtoning.

Or. es

Ändringsförslag 106
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att de organ som 
tillhandahåller kunskapsöverföringstjänster 
kan tillhandahålla tjänster av den kvalitet 
och art som överensstämmer med 
landsbygdsutvecklingspolitiken, att 
säkerställa att medlen riktas bättre och att 
säkerställa att utbytes- och besökssystemen 
inom jordbruket är tydligt avgränsade mot 
liknande åtgärder inom ramen för andra 
unionssystem, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget rörande 
minimikvalifikationerna hos de organ som 
tillhandahåller kunskapsöverföring,
stödberättigande kostnader samt 
varaktighet och innehåll när det gäller 

(15) För att säkerställa att de organ som 
tillhandahåller kunskapsöverföringstjänster 
kan tillhandahålla tjänster av den kvalitet 
och art som överensstämmer med 
landsbygdsutvecklingspolitiken, att 
säkerställa att medlen riktas bättre och att 
säkerställa att utbytes- och besökssystemen 
inom jordbruket är tydligt avgränsade mot 
liknande åtgärder inom ramen för andra 
unionssystem, bör minimikvalifikationerna 
hos de organ som tillhandahåller 
kunskapsöverföring fastställas, och även
stödberättigande kostnader samt 
varaktighet och innehåll när det gäller 
utbytes- och besökssystem inom 
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utbytes- och besökssystem inom 
jordbruket.

jordbruket.

Or. pt

Ändringsförslag 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, 
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Framför allt i syfte att åstadkomma 
generationsförnyelse i 
landsbygdsområden och ökad kunskaps-
och kompetensöverföring inom jordbruket 
uppmanas medlemsstaterna att upprätta 
lärlingsprogram inom jordbruket som ett 
led i sina landsbygdsutvecklingsprogram, 
varigenom unga skulle uppmanas att 
börja som lärlingar. Programmen bör 
vara fleråriga och pågå i tre till fem år 
under vilka lärlingen skulle vara anställd 
av ett deltagande jordbruksföretag. Under 
programmets sista år skulle lärlingen 
skickas till ett jordbruksföretag i en 
annan medlemsstat för att säkra utbyte av 
bästa praxis i hela unionen. 
Yrkesutbildning bör ges under hela 
lärlingsperioden. En lärling som avslutat 
programmet med godkänt resultat bör 
kunna ansöka om startbidrag och 
företagsutvecklingsstöd antingen som ung 
eller ny jordbrukare, småbrukare eller 
landsbygdsentreprenör.

Or. en

Ändringsförslag 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […] bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […], krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga 
fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn bör uppmuntras i syfte 
att skapa positiva effekter. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […] bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […], krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga 
fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen ska
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
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jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

Or. it

Ändringsförslag 109
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […] bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […], krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. 
Rådgivningen får också omfatta andra 

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster i 
enlighet med artikel 16 får jordbrukare, 
skogsbrukare, små och medelstora företag
på landsbygden och ekonomiska aktörer 
inom jordbrukets efterföljande 
verksamhetsled och även sociala 
verksamhetsområden på landsbygden 
hjälp att förbättra sina företag, 
affärsverksamheter eller 
verksamhetsområden när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande och 
utnyttjande av sådana tjänster bör 
uppmuntras. För att främja kvaliteten och 
effektiviteten hos den rådgivning som 
erbjuds bör rådgivarna ha vissa fastställda 
lägsta kvalifikationer och få regelbunden 
utbildning. Jordbruksrådgivning i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr HR/2012 av den […] 
bör hjälpa jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […], krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
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frågor som anknyter till företagets 
ekonomiska prestanda samt jordbruks- och 
miljöprestanda. Företagslednings-, avbytar-
och rådgivningstjänster inom jordbruket 
bör hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. 
Rådgivningen får också omfatta andra 
frågor som anknyter till företagets 
ekonomiska prestanda samt jordbruks- och 
miljöprestanda. Företagslednings-, avbytar-
och rådgivningstjänster inom jordbruket 
bör hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

Or. de

Motivering

Rådgivningstjänsterna bör även kunna utnyttjas i jordbrukets efterföljande verksamhetsled, 
till exempel inom direktförsäljning av jordbruksprodukter och jordbruksturism samt av 
sociala, marknadsinriktade strukturer som äldre- och barnomsorg, i syfte att bygga upp och 
bygga ut jordbruket.

Ändringsförslag 110
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
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jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga 
fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan 
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. 
Jordbruksrådgivningstjänster bör även 
innefatta information om effektiv 
riskhantering och om de riskalternativ 
som är tillgängliga för jordbrukare. I 
tillämpliga fall kan rådgivningen också 
gälla arbetarskyddsnormer. Rådgivningen 
kan också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, 
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
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Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga
fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan 
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga 
fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan 
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt. Med tanke på det ökande antalet 
dödsfall och olyckor inom jordbruket bör 
jordbruksrådgivningstjänsterna dessutom 
innefatta rådgivning och vägledning om 
förbättrade säkerhetsåtgärder på 
jordbruken och säkerhet för dem som 
arbetar och bor på gårdar.

Or. en

Motivering

Jordbruk är ett farligt yrke med stora risker. Jordbrukare löper sju gånger större risk att dö i 
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en arbetsplatsolycka än arbetstagarna i stort. Varje år inträffar omkring 550 dödsolyckor 
inom jordbruket i EU. Ökad information och medvetenhet om säkerhetsåtgärder inom 
jordbruket skulle hjälpa jordbrukarna att hantera denna situation eftersom hälsa och 
säkerhet är ett grundläggande krav för en hållbar jordbruksverksamhet och 
lantbruksekonomi.

Ändringsförslag 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga 

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vatten- och 
markskydd, rådgivning om integrerat 
växtskydd och användning av icke-
kemiska alternativ, anmälan av 
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fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan 
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

djursjukdomar samt innovation, åtminstone 
såsom avses i bilaga I till förordning (EU) 
nr HR/2012. I tillämpliga fall kan 
rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 14.2 i direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel ska 
medlemsstaterna skapa eller främja skapandet av nödvändiga förutsättningar för 
genomförandet av integrerat växtskydd. De ska särskilt se till att yrkesmässiga användare har 
tillgång till information, verktyg för övervakning av skadegörare och ogräs och för 
beslutsfattande samt till rådgivningstjänster om integrerat växtskydd.

Ändringsförslag 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 

(16) Genom jordbruksrådgivningstjänster 
får jordbrukare, skogsbrukare och små och 
medelstora företag på landsbygden hjälp att 
förbättra sina företag eller 
affärsverksamheter när det gäller hållbar 
förvaltning och övergripande prestanda. 
Det innebär att både införande av sådana 
tjänster och rådgivning till jordbrukare, 
skogsbrukare och små och medelstora 
företag bör uppmuntras. För att främja 
kvaliteten och effektiviteten hos den 
rådgivning som erbjuds bör rådgivarna ha 
vissa fastställda lägsta kvalifikationer och 
få regelbunden utbildning. 
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Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga 
fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan 
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
jordbruks- och miljöprestanda. 
Företagslednings-, avbytar- och 
rådgivningstjänster inom jordbruket bör 
hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

Jordbruksrådgivning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr HR/2012 av den […]14 bör hjälpa 
jordbrukare att bedöma sitt 
jordbruksföretags prestanda och identifiera 
nödvändiga förbättringar när det gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven, god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr DP/2012 av den […]15, krav eller 
åtgärder som rör anpassning till och 
begränsning av klimatförändringar, 
biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan 
av djursjukdomar samt innovation, 
åtminstone såsom avses i bilaga I till 
förordning (EU) nr HR/2012. I tillämpliga 
fall kan rådgivningen också gälla 
arbetarskyddsnormer. Rådgivningen kan 
också omfatta frågor som anknyter till 
företagets ekonomiska resultat samt 
djurskydds-, jordbruks- och 
miljöprestanda. Företagslednings-, avbytar-
och rådgivningstjänster inom jordbruket 
bör hjälpa jordbrukare att driva sina 
jordbruksföretag på ett bättre och enklare 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Unionens eller medlemsstaternas 
kvalitetssystem för jordbruksprodukter och 
livsmedel ger konsumenterna garantier för 
produkter och produktionsmetoder av hög 
kvalitet och goda egenskaper till följd av 

(18) Unionens eller medlemsstaternas 
kvalitetssystem för jordbruksprodukter och 
livsmedel ger konsumenterna garantier för 
produkter och produktionsmetoder av hög 
kvalitet och goda egenskaper till följd av 
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att jordbrukare deltagit i sådana system, 
höjer värdet på de berörda produkterna och 
ökar deras möjligheter på marknaden. 
Därför bör jordbrukare uppmuntras att 
delta i dessa system. Eftersom det är vid 
det tillfälle som jordbrukarna inträder i 
sådana system och under de första åren 
de deltar som de inte gottgörs helt av 
marknaden för de ytterligare kostnader 
och skyldigheter som läggs på dem, bör 
stödet begränsas till nya deltagare och 
vara under högst fem år. Mot bakgrund av 
de särskilda särdrag som bomull har i 
egenskap av jordbruksprodukt bör även 
kvalitetssystem för bomull omfattas. För 
att garantera att EJFLU:s budgetresurser 
används på ett ändamålsenligt och effektiv 
sätt, bör kommissionen ha befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget rörande de av unionens 
kvalitetssystem som kan omfattas av denna 
åtgärd.

att jordbrukare deltagit i sådana system, 
höjer värdet på de berörda produkterna och 
ökar deras möjligheter på marknaden. 
Därför bör jordbrukare uppmuntras att 
delta i dessa system. Mot bakgrund av de 
särskilda särdrag som bomull har i 
egenskap av jordbruksprodukt bör även 
kvalitetssystem för bomull omfattas. För 
att garantera att EJFLU:s budgetresurser 
används på ett ändamålsenligt och effektiv 
sätt, bör kommissionen ha befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget rörande de av unionens 
kvalitetssystem som kan omfattas av denna 
åtgärd.

Or. it

Ändringsförslag 115
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften. Under programperioden 2007–2013 
var olika interventionsområden föremål för 

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften. Under programperioden 2007–2013 
var olika interventionsområden föremål för 
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många olika slags åtgärder. För enkelhets 
skull, men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar. Medlemsstaterna 
måste ange en tröskel för de 
jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 
rikta stödet bättre.

många olika slags åtgärder. För enkelhets 
skull, men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 116
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften. Under programperioden 2007–2013 
var olika interventionsområden föremål för 
många olika slags åtgärder. För enkelhets 
skull, men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar. Medlemsstaterna 
måste ange en tröskel för de 

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften. Under programperioden 2007–2013 
var olika interventionsområden föremål för 
många olika slags åtgärder. För enkelhets 
skull, men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar. Medlemsstaterna 
måste ange och fastställa skälen för en 
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jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 
rikta stödet bättre.

tröskel för de jordbruksföretag som är 
berättigade till investeringsstöd som är 
avsett att stödja jordbruksföretagets 
överlevnad.

Or. pt

Ändringsförslag 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften. Under programperioden 2007–2013 
var olika interventionsområden föremål för 
många olika slags åtgärder. För enkelhets 
skull, men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar. Medlemsstaterna 
måste ange en tröskel för de 
jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften, bl.a. användning av biologisk 
bekämpning som ett sätt att minska och 
lindra skadegörare och deras effekter, 
t.ex. användning av naturliga fiender och 
naturliga växtförstärkare, om dessa 
åtgärder är mer kostsamma på årsbasis 
än kemiska motsvarigheter. Under 
programperioden 2007–2013 var olika 
interventionsområden föremål för många 
olika slags åtgärder. För enkelhets skull, 
men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar. Medlemsstaterna 
måste ange en tröskel för de 
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rikta stödet bättre. jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 
rikta stödet bättre.

Or. en

Motivering

Stöd för biologisk bekämpning är redan en bidragsberättigande utgift inom ramen för 
programmet för miljövänligt jordbruk, men eftersom det uttryckligen nämns i det europeiska 
innovationspartnerskapet som ett sätt att nå produktivitet är det dags att öka synligheten för 
alternativa metoder och produkter i stället kemiska insatsvaror.

Ändringsförslag 118
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften. Under programperioden 2007–2013 
var olika interventionsområden föremål för 
många olika slags åtgärder. För enkelhets 
skull, men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar. Medlemsstaterna 
måste ange en tröskel för de 

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som både ger och 
inte ger någon ekonomisk avkastning men 
som är nödvändiga av miljöskäl, bör stöd 
ges till fysiska investeringar som bidrar till 
dessa syften. Under programperioden 
2007–2013 var olika interventionsområden 
föremål för många olika slags åtgärder. För 
enkelhets skull, men även för att göra det 
möjligt för stödmottagare att utforma och 
genomföra integrerade projekt med ökat 
mervärde bör en enskild åtgärd omfatta alla 
typer av fysiska investeringar. 
Medlemsstaterna måste ange en tröskel för 
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jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 
rikta stödet bättre.

de jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 
rikta stödet bättre.

Or. de

Ändringsförslag 119
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag samt företag på 
landsbygden, förbättra effektiviteten vid 
bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter, ge den infrastruktur 
som behövs för att jordbruket ska utvecklas 
och stödja investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning men som är 
nödvändiga av miljöskäl, bör stöd ges till 
fysiska investeringar som bidrar till dessa 
syften. Under programperioden 2007–2013 
var olika interventionsområden föremål för 
många olika slags åtgärder. För enkelhets 
skull, men även för att göra det möjligt för 
stödmottagare att utforma och genomföra 
integrerade projekt med ökat mervärde bör 
en enskild åtgärd omfatta alla typer av 
fysiska investeringar. Medlemsstaterna 
måste ange en tröskel för de 
jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 

(19) För att förbättra den ekonomiska och 
miljömässiga prestandan för 
jordbruksföretag, skogsbruksföretag och
företag på landsbygden, förbättra 
effektiviteten vid bearbetning och 
saluföring av jordbruksprodukter, ge den 
infrastruktur som behövs för att jordbruket 
ska utvecklas och stödja investeringar som 
inte ger någon ekonomisk avkastning men 
som är nödvändiga av miljöskäl, bör stöd 
ges till fysiska investeringar som bidrar till 
dessa syften. Under programperioden 
2007–2013 var olika interventionsområden 
föremål för många olika slags åtgärder. För 
enkelhets skull, men även för att göra det 
möjligt för stödmottagare att utforma och 
genomföra integrerade projekt med ökat 
mervärde bör en enskild åtgärd omfatta alla 
typer av fysiska investeringar. 
Medlemsstaterna måste ange en tröskel för 
de jordbruksföretag som är berättigade till 
investeringsstöd som är avsett att stödja 
jordbruksföretagets överlevnad, där 
tröskeln definieras på grundval av 
resultaten från en analys av styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
(Swot-analys), som ett hjälpmedel för att 
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rikta stödet bättre. rikta stödet bättre.

Or. en

Ändringsförslag 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Jordbrukssektorn utsätts mer än 
några andra sektorer för skador på sin 
produktionspotential till följd av 
naturkatastrofer. För att understödja 
jordbruksföretagets möjligheter till 
överlevnad samt konkurrenskraft vid 
sådana katastrofer bör jordbrukaren få 
stöd för att återställa den skadade 
jordbrukspotentialen. Medlemsstaterna 
bör också garantera att det inte 
förekommer någon överkompensation för 
skador till följd av att unionens 
kompensationssystem (särskilt 
riskhanteringsverktyget) kombinerats med 
medlemsstaternas eller privata system. 
För att garantera att EJFLU:s 
budgetresurser används på ett 
ändamålsenligt och effektiv sätt, bör 
kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller fastställande av de 
stödberättigande kostnaderna inom ramen 
för denna åtgärd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, nya verksamhetsgrenar, ny 
affärsverksamhet med koppling till jord-
och skogsbruk eller nya investeringar inom 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
samt nya investeringar i hälsofrämjande 
jordbruk är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag med 
koppling till jord- och skogsbruk som har
möjlighet till ekonomisk överlevnad bör 
också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. de
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Ändringsförslag 122
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
hållbarhet. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.



PE489.640v01-00 50/167 AM\903101SV.doc

SV

Or. fr

Motivering

Det europeiska jordbruket har ständigt anpassat sig och förbättrat sin produktivitet och 
kvalitet, men det lyckas dåligt med att säkra jordbrukarnas och uppfödarnas välfärd. I 
begreppet ”konkurrenskraft” ligger också att gynna de mest produktiva områdena, ofta 
genom att utarma marken, utan hänsyn till de områden som betraktas som fattigare och mer 
svårtillgängliga. Jordbruket måste emellertid vara kopplat till marken och territorierna, och 
vi behöver alla europeiska jordbrukare för att säkra vår livsmedelssuveränitet. Därför bör 
begreppet hållbarhet införas eftersom det omfattar tre dimensioner: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga.

Ändringsförslag 123
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
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ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
kan stöd dessutom beviljas i form av årliga 
utbetalningar till jordbrukare som deltar i 
ordningen för småbrukare enligt avdelning 
V i förordning (EU) nr DP/2012 och som 
åtar sig att överföra hela sitt företag och 
motsvarande stödrättigheter till en annan 
jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. en

Ändringsförslag 124
Diane Dodds

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
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åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
får stöd dessutom beviljas i form av årliga 
utbetalningar till jordbrukare som deltar i 
ordningen för småbrukare enligt avdelning 
V i förordning (EU) nr DP/2012 och som 
åtar sig att överföra hela sitt företag och 
motsvarande stödrättigheter till en annan 
jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. en

Ändringsförslag 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag. 
Inom ramen för denna åtgärd bör även
jordbrukarna och deras 
familjemedlemmar stödjas vid 
diversifiering av jordbrukare till annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet och 
etablering och utveckling av små- och 
medelstora företag som driver annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet i 
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bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

landsbygdsområden. Detta ska främja 
målet att ny företagarverksamhet inleds, 
som ofta är en bristvara på landsbygden, 
så att särskilt unga människor och 
kvinnor lockas att stanna kvar i 
landsbygdsområden. Utveckling av små 
jordbruksföretag som har möjlighet till 
ekonomisk överlevnad bör också 
uppmuntras. För att garantera överlevnaden 
för ny ekonomisk verksamhet som stöds i 
enlighet med denna åtgärd bör stödet 
villkoras mot inlämnande av en affärsplan. 
Stöd för nyetablering bör endast omfatta 
den inledande perioden av ett företags 
livstid och inte övergå till driftstöd. Om 
medlemsstaterna väljer att bevilja stöd i 
form av delanslag bör detta göras under 
högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. de

Ändringsförslag 126
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
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för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

för kvinnor och unga jordbrukare att starta 
ett jordbruk och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver ny annan affärsverksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. es

Motivering

Man bör inte begränsa formerna för att bedriva företagande.

Ändringsförslag 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare och kvinnor inom 
jordbruket att starta ett jordbruk och 
därefter genomföra en strukturanpassning i 
sina jordbruksföretag och bör även 
underlätta diversifiering av jordbrukare till 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och etablering och utveckling av små- och 
medelstora företag som driver annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet i 
landsbygdsområden. Utveckling av små 
jordbruksföretag som har möjlighet till 
ekonomisk överlevnad bör också 
uppmuntras. För att garantera överlevnaden 
för ny ekonomisk verksamhet som stöds i 
enlighet med denna åtgärd bör stödet 
villkoras mot inlämnande av en affärsplan. 
Stöd för nyetablering bör endast omfatta 
den inledande perioden av ett företags 
livstid och inte övergå till driftstöd. Om 
medlemsstaterna väljer att bevilja stöd i 
form av delanslag bör detta göras under 
högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. it
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Ändringsförslag 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden, 
även småskaliga slakterier. Utveckling av 
små jordbruksföretag som har möjlighet till 
ekonomisk överlevnad bör också 
uppmuntras. För att garantera överlevnaden 
för ny ekonomisk verksamhet som stöds i 
enlighet med denna åtgärd bör stödet 
villkoras mot inlämnande av en affärsplan. 
Stöd för nyetablering bör endast omfatta 
den inledande perioden av ett företags 
livstid och inte övergå till driftstöd. Om 
medlemsstaterna väljer att bevilja stöd i 
form av delanslag bör detta göras under 
högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.



AM\903101SV.doc 57/167 PE489.640v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, 
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, ny affärsverksamhet eller nya 
investeringar inom annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet är nödvändig för 
landsbygdsområdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare och de som avslutat 
lärlingsutbildningar att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning i sina jordbruksföretag 
och bör även underlätta diversifiering av 
jordbrukare till annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och etablering och 
utveckling av små- och medelstora företag 
som driver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden. 
Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 



PE489.640v01-00 58/167 AM\903101SV.doc

SV

företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. en

Ändringsförslag 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Små och medelstora företag utgör 
ryggraden i unionens landsbygdsekonomi. 
Syftet med jordbruksutveckling och 
affärsutveckling av annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet bör vara att främja 
sysselsättning och inrätta kvalitativ 
sysselsättning i landsbygdsområden, 
upprätthålla redan befintlig sysselsättning, 
minska säsongsbetonade variationer i 
sysselsättningen, utveckla andra sektorer 
än jordbrukssektorer samt förädling av
jordbruks- och livsmedelsprodukter, 
samtidigt som företagsintegration och 
lokala former av samarbete mellan 
sektorerna uppmuntras. Projekt som 
samtidigt integrerar jordbruk, hållbar och 
ansvartagande landsbygdsturism, natur-
och kulturarv bör uppmuntras, såväl som 
investeringar i förnybar energi.

(22) Små och medelstora företag utgör 
ryggraden i unionens landsbygdsekonomi. 
Syftet med jordbruksutveckling och 
affärsutveckling av annan småskalig 
verksamhet än jordbruksverksamhet bör 
vara att främja sysselsättning och inrätta 
kvalitativ sysselsättning i 
landsbygdsområden, upprätthålla redan 
befintlig sysselsättning, minska 
säsongsbetonade variationer i 
sysselsättningen, förena andra sektorer än 
jordbrukssektorer med jordbruk och 
förädling av livsmedelsprodukter, 
samtidigt som företagsintegration och 
lokala former av samarbete mellan 
sektorerna uppmuntras. Projekt som 
samtidigt integrerar jordbruk, hållbar och 
ansvartagande landsbygdsturism, natur-
och kulturarv bör uppmuntras, såväl som 
investeringar i förnybar energi.

Or. de

Ändringsförslag 131
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Små och medelstora företag utgör 
ryggraden i unionens landsbygdsekonomi. 
Syftet med jordbruksutveckling och 
affärsutveckling av annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet bör vara att främja 
sysselsättning och inrätta kvalitativ 
sysselsättning i landsbygdsområden, 
upprätthålla redan befintlig sysselsättning, 
minska säsongsbetonade variationer i 
sysselsättningen, utveckla andra sektorer 
än jordbrukssektorer samt förädling av
jordbruks- och livsmedelsprodukter, 
samtidigt som företagsintegration och 
lokala former av samarbete mellan 
sektorerna uppmuntras. Projekt som 
samtidigt integrerar jordbruk, hållbar och 
ansvartagande landsbygdsturism, natur-
och kulturarv bör uppmuntras, såväl som 
investeringar i förnybar energi.

(22) Små och medelstora företag utgör 
ryggraden i unionens landsbygdsekonomi. 
Syftet med jordbruksutveckling och 
affärsutveckling av annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet bör vara att främja 
sysselsättning och inrätta kvalitativ 
sysselsättning i landsbygdsområden, 
upprätthålla redan befintlig sysselsättning, 
minska säsongsbetonade variationer i 
sysselsättningen, utveckla andra sektorer 
än jordbrukssektorer samt förädla
jordbruks- och livsmedelsprodukter, 
samtidigt som företagsintegration och 
lokala former av samarbete mellan 
sektorerna uppmuntras. Projekt som 
samtidigt integrerar jordbruk, hållbar och 
ansvartagande landsbygdsturism, natur-
och kulturarv bör uppmuntras, såväl som 
investeringar i förnybar energi. Inom 
denna uppgift kommer särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att främja och 
gynna kvinnors tillträde till 
arbetstillfällen som kan uppstå genom 
dessa initiativ och åt att upprätta särskilda 
stödinsatser för landsbygdskvinnors 
utbildning och tillträde till företagande.

Or. es

Motivering

Olika studier visar att förekomsten av arbeten och arbetstillfällen för kvinnor upprätthåller 
verksamheter i landsbygdsområden och får befolkningen att stanna kvar.

Ändringsförslag 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Medlemsstaterna ska bidra med 
minst 5 % av den totala samfinansierade 
budgeten för 
landsbygdsutvecklingsprogram till 
program för unga jordbrukare.

Or. en

Motivering

På grund av ålderskrisen i den europeiska jordbrukssektorn är det väsentligt att 
medlemsstaterna gör större insatser för unga jordbrukare under den nya programperioden.

Ändringsförslag 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att garantera att 
EJFLU:s budgetresurser utnyttjas 
ändamålsenligt och effektivt och att 
stödmottagarnas rättigheter skyddas och att 
det inte förekommer diskriminering av 
stödmottagare bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget när det gäller 
fastställande av villkor på vilka juridiska 
personer får betraktas som unga 
jordbrukare, upprättande av en 
uppskovsperiod för att uppnå de 
yrkeskunskaper som krävs, de uppgifter 
som affärsplaner minst bör innehålla och 
de kriterier som medlemsstaterna bör 
använda för att definiera småbrukare och 
tak och trösklar för stödberättigande för 
åtgärder till stöd för unga jordbrukare och 
utveckling av småbruk.

(23) För att garantera att 
EJFLU:s budgetresurser utnyttjas 
ändamålsenligt och effektivt och att 
stödmottagarnas rättigheter skyddas och att 
det inte förekommer diskriminering av 
stödmottagare bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget när det gäller 
fastställande av villkor på vilka juridiska 
personer får betraktas som unga 
jordbrukare, upprättande av en 
uppskovsperiod för att uppnå de 
yrkeskunskaper som krävs, de uppgifter 
som affärsplaner minst bör innehålla och 
de kriterier som medlemsstaterna bör 
använda för att definiera småbrukare och 
tak och trösklar för stödberättigande för 
åtgärder till stöd för unga jordbrukare och 
utveckling av småbruk. Medlemsstaterna 
bör fortsätta med sådana insatser som 
gjorts under programplaneringstiden 
2007–2013 för att särskilt stödja unga 
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jordbrukare och aktiviteter i samband 
med bosättning och start av jordbruk och 
använda minst 5 procent av hela 
EJFLU-beloppet till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för olika 
åtgärder som syftar till att stödja unga 
jordbrukare.

Or. de

Ändringsförslag 134
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. Stödet bör kretsa 
kring principen om samhällsägande, med 
investeringar som avser projekt som ägs 
och förvaltas av olika slags demokratiska 
organ som företräder samhällena själva. I 
enlighet med dessa mål bör man främja 
utveckling av tjänster och infrastruktur som 
leder till social inkludering och motverkar 
tendenser till social och ekonomisk 
nedgång och avfolkning av 
landsbygdsområden. För att ett sådant stöd 
ska kunna uppnå maximal verkan bör de 
åtgärder som omfattas genomföras i 
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överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

enlighet med eventuella befintliga planer 
för utveckling av kommuner och deras 
bastjänster som utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

Or. en

Ändringsförslag 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala och sociala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. I detta 
sammanhang gäller det särskilt att hindra 
främst unga kvinnor från att fly 
landsbygden, genom ändamålsenliga 
stödmöjligheter i artikel 20, så att man 
skapar framtidsperspektiv och möjligheter 
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utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

för dem att stanna kvar. För att ett sådant 
stöd ska kunna uppnå maximal verkan bör 
de åtgärder som omfattas genomföras i 
enlighet med eventuella befintliga planer 
för utveckling av kommuner och deras 
bastjänster som utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

Or. de

Ändringsförslag 136
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och som sätter punkt för den 
ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga 
diskrimineringen av kvinnor på 
landsbygden samt motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
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genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

Or. es

Ändringsförslag 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet, resurs-
och energieffektivitet samt den regionala 
återvinningen. Stöden bör därför beviljas 
till åtgärder som har detta syfte, inbegripet 
tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik samt utveckling av 
bredband med stor och mycket stor 
kapacitet. I enlighet med dessa mål bör 
man främja utveckling av tjänster och 
infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
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ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

Or. de

Ändringsförslag 138
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, särskilt för 
utbildning i förskolor och skolor samt på 
fritid, lokala bibliotek, rekreations- och 
sportcentrum, förnyelse av byar och 
verksamheter som syftar till att återställa 
och uppgradera byars kultur- och naturarv 
och landsbygdslandskapet är en nödvändig 
del av alla insatser för att förverkliga 
tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
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ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd. 

Or. pl

Ändringsförslag 139
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även inrättningar för 
omsorg och förebyggande i hälso- och 
sjukvårdssektorn, fritidsverksamhet och 
kultur, förnyelse av byar och verksamheter 
som syftar till att återställa och uppgradera 
byars kultur- och naturarv och 
landsbygdslandskapet är en nödvändig del 
av alla insatser för att förverkliga 
tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
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ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster, t.ex. 
inrättningar för omsorg och förebyggande 
i hälso- och sjukvårdssektorn, som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

Or. en

Ändringsförslag 140
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Det är väsentligt att inkludera 
bioekonomi som ett mål som bör stödjas 
genom den gemensamma 
jordbrukspolitikens 
landsbygdsutvecklingspolitik. Ökat stöd 
bör ges till inrättande och optimering av 
infrastrukturer och logistiska möjligheter 
att utnyttja biomassa på ett miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart sätt, framför allt 
utnyttjande av jordbruksavfall, 
restprodukter, lignocellulosa och 
cellulosa från icke-livsmedel. Därför bör 
en särskild åtgärd införas för att stödja 
hållbart utnyttjande av restprodukter från 
jordbruket för bearbetning till 
biobaserade produkter.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att bevara och stärka den 
biologiska mångfalden i 
landsbygdsområden är det nödvändigt att 
landsbygdsutvecklingen bidrar till ett 
lämpligt genomförande av Natura 2000 
genom att det införs särskilda verktyg för 
upprättandet av förvaltningspraxis och 
genomförandet av projekt, även specifik 
infrastruktur (icke-produktiva 
investeringar).

Or. en

Ändringsförslag 142
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, de måste vara 
marknadsneutrala och förenliga med 
miljömål. Skogsbruksplaner som
innefattar biologisk mångfald bör 
tillämpas för alla skogar som beviljas 
finansiering inom ramen för 
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utvidgning och förbättring av områden 
med skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där 
extensivt jordbruk kombineras med 
skogsbruk) återställning av skogar som 
skadats av brand eller naturkatastrofer 
och relevanta förebyggande åtgärder, 
investeringar i nya skogsbrukstekniker 
och i bearbetning och saluförande av 
skogsprodukter som syftar till att förbättra 
skogsbruksföretagens ekonomiska 
resultat och miljöprestanda och 
investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas16. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 

landsbygdsutvecklingsprogram. Det 
innebär att begränsningar bör införas med 
avseende på stödmottagarens storlek och 
rättsliga status. Brandförebyggande 
åtgärder bör finnas i områden som 
medlemsstaterna klassificerat som hög-
eller medelriskområden och bör omfatta 
mer än vägar och vattentankar; 
moderniserade traditionella metoder bör 
ingå. Alla förebyggande åtgärder bör 
obligatoriskt ingå i varje skogsbruksplan i 
avsnittet om skydd. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Stöd för skogsåtgärder 
bör villkoras med efterlevnad av god 
skogsbrukspraxis. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet. I det sammanhanget bör det 
säkras att all nybeskogning anpassas till 
lokala förhållanden, är förenlig med 
miljön och stärker den biologiska 
mångfalden samt att trädplantering 
förbjuds på kulturformad gräsmark.
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miljöområdet.

Or. en

Ändringsförslag 143
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens 
ekonomiska resultat och miljöprestanda 
och investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens 
ekonomiska resultat och miljöprestanda 
och investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
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stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas16. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Stödet bör dessutom begränsas till 
verksamhet som även gynnar den 
biologiska mångfalden och klimatet. 
Skogsbruksplaner som omfattar biologisk 
mångfald för att åstadkomma en mätbar 
förbättring av bevarandestatusen för arter 
och livsmiljöer som är beroende av eller 
påverkas av skogsbruk bör vara en 
förutsättning för att skogar ska beviljas 
stöd inom ramen för 
landsbygdsutvecklingsprogram, i enlighet 
med kraven i EU:s strategi för biologisk 
mångfald. Brandförebyggande åtgärder 
bör finnas i områden som medlemsstaterna 
klassificerat som hög- eller 
medelriskområden. Alla förebyggande 
åtgärder bör ingå i en skogsskyddsplan. För 
att åtgärder ska vidtas för att återställa 
skadad skogsbankspotential måste en 
vetenskaplig offentlig organisation formellt 
erkänna att en naturkatastrof ägt rum. 
Åtgärder på skogsområdet bör vidtas mot 
bakgrund av gemenskapens och 
medlemsstaternas internationella åtaganden 
och på grundval av medlemsstaternas 
nationella eller subnationella skogsprogram 
eller jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas16. Allt stöd för skogsåtgärder 
kan villkoras med efterlevnad av en 
standard för god skogsbrukspraxis. För att 
säkerställa att beskogningen av 
jordbruksmark sker i överensstämmelse 
med miljöpolitikens syfte, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller fastställandet 
av vissa minimikrav på miljöområdet.
Beskogning bör dock endast ske om lokalt 
anpassade inhemska trädarter används. 
Vidare bör ingen beskogning äga rum på 
permanent betesmark, och den biologiska 
mångfalden och miljön bör inte skadas.
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Allt stöd för användning och produktion 
av bioenergi bör baseras på 
hållbarhetskriterier. Om inga rättsligt 
bindande hållbarhetskriterier för fast och 
gasformig biomassa har utarbetats på 
EU-nivå kommer medlemsstaterna att 
inkludera hållbarhetskriterier för fast och 
gasformig biomassa i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 144
Christa Klaß

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens 
ekonomiska resultat och miljöprestanda 

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Ett konsekvent 
genomförande av ett hållbart skogsbruk, 
exploatering av hittills outnyttjade 
skogsresurser och råvirkespotential samt 
ökad användning av trä bidrar avsevärt 
till att förverkliga EU:s klimatmål och de
omfattande målen i 
Europa 2020-strategin. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 



AM\903101SV.doc 73/167 PE489.640v01-00

SV

och investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens 
ekonomiska resultat och miljöprestanda 
och investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

Or. de
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Ändringsförslag 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens 
ekonomiska resultat och miljöprestanda 
och investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens och 
skogsarbetarnas ekonomiska resultat och 
miljöprestanda och investeringar som inte 
ger någon ekonomisk avkastning och som 
förbättrar ekosystem och 
skogsekosystemens förmåga att klara 
klimatförändringar och miljövärde. Dessa 
stöd får inte snedvrida konkurrensen, och 
de måste vara marknadsneutrala. Det
innebär att begränsningar för 
träproduktion bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status.
Dessa begränsningar bör inte gälla stöd 
för icke träbaserade skogsprodukter eller 
skogsinvesteringar som görs av miljöskäl. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
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vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas16. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas16. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

Or. en

Ändringsförslag 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 
stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
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för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens
ekonomiska resultat och miljöprestanda 
och investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 

för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter, 
investeringar i bearbetning och lagring av 
skogsbiomassa, inrättande av arealer med 
fleråriga energikulturer, som syftar till att 
förbättra skogsbruksföretagens ekonomiska 
resultat, investeringar och miljöprestanda 
och investeringar som inte ger någon 
ekonomisk avkastning och som förbättrar 
ekosystem och skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatförändringar och 
miljövärde. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen, och de måste vara 
marknadsneutrala. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status. 
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden. Alla 
förebyggande åtgärder bör ingå i en 
skogsskyddsplan. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
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syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

förverkligas. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

Or. de

Ändringsförslag 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare 
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 
av producentgrupper uppmuntras. För att 
garantera att de begränsade ekonomiska 
resurserna används på bästa sätt bör
endast producentgrupper som kan 
betecknas som små och mellanstora 
företag få stöd. För att garantera att 
producentgruppen blir lönsam bör en 
affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentgruppen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare 
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 
av producentgrupper, sammanslutningar 
av producentgrupper, 
yrkesgränsöverskridande organisationer, 
kooperativförbund och andra slags 
sammanslutningar uppmuntras. Dessutom
bör man utforma stödinsatser för att 
stimulera koncentration av tilläggsanbud 
till de behöriga för att upprätta nämnda 
enheter. För att garantera att 
producentgruppen eller andra slags 
nämnda enheter blir lönsamma bör en 
affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentgruppen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

Or. es
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Ändringsförslag 148
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare 
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 
av producentgrupper uppmuntras. För att 
garantera att de begränsade ekonomiska 
resurserna används på bästa sätt bör endast 
producentgrupper som kan betecknas som 
små och mellanstora företag få stöd. För att 
garantera att producentgruppen blir lönsam 
bör en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentgruppen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare 
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 
av producentgrupper uppmuntras, med det 
uttryckliga syftet att hjälpa jordbrukare 
att förbättra sin förhandlingsstyrka i 
livsmedelskedjan. För att garantera att de 
begränsade ekonomiska resurserna används 
på bästa sätt bör endast producentgrupper 
som kan betecknas som små och 
mellanstora företag få stöd. För att 
garantera att producentgruppen blir lönsam 
bör en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentgruppen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 149
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare 
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 
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av producentgrupper uppmuntras. För att 
garantera att de begränsade ekonomiska 
resurserna används på bästa sätt bör endast 
producentgrupper som kan betecknas som 
små och mellanstora företag få stöd. För att 
garantera att producentgruppen blir 
lönsam bör en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentgruppen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

och utvidgning av
producentorganisationer uppmuntras, 
genom sammanslagningar, ökat antal 
medlemmar eller differentiering. För att 
garantera att de begränsade ekonomiska 
resurserna används på bästa sätt bör endast 
producentorganisationer som kan 
betecknas som små och mellanstora företag 
få stöd. För att garantera att 
producentorganisationer blir lönsamma
bör en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentorganisationen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

Or. pt

Ändringsförslag 150
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare 
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 
av producentgrupper uppmuntras. För att 
garantera att de begränsade ekonomiska 
resurserna används på bästa sätt bör endast 
producentgrupper som kan betecknas som 
små och mellanstora företag få stöd. För att 
garantera att producentgruppen blir 
lönsam bör en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentgruppen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

(27) Producentorganisationer hjälper 
jordbrukare att gemensamt möta de 
utmaningar som ökad konkurrens och 
konsolidering av nedströmsmarknader 
innebär i samband med saluföringen av 
deras produkter, även på lokala marknader. 
Därför bör införande av 
producentorganisationer eller utökning av 
deras storlek uppmuntras. För att garantera 
att de begränsade ekonomiska resurserna 
används på bästa sätt bör endast 
producentorganisationer som kan 
betecknas som små och mellanstora företag 
få stöd. För att garantera att 
producentorganisationen blir lönsam bör 
en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentorganisationen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
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verkan bör det löpa under högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden 
som går utöver tillämpliga bindande 
normer och krav i enlighet med principen 
om att förorenaren betalar. I många fall 
leder de synergieffekter som uppstår till 
följd av gemensamma åtaganden som 
gjorts av en jordbrukargrupp till en ökad 
miljö- och klimatmässig fördel. 
Gemensamma åtgärder för emellertid med 
sig ytterligare transaktionskostnader som 
bör ersättas på lämpligt sätt. För att 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör i första hand
uppmuntra jordbrukarna att göra en 
samhällsnyttig insats genom att de inför 
eller fortsätter att använda sådana 
produktionsmetoder som begränsar 
klimatförändringarna eller som kan 
anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts. Resultatet av erkända insatser för 
miljövänligt jordbruk bör räknas av mot 
miljöåtaganden inom ramen för 
direktstödet. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
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garantera att jordbrukare och övriga 
markförvaltare kan fullgöra åtagandena på 
ett korrekt sätt bör medlemsstaterna sträva 
efter att tillhandahålla den yrkesskicklighet 
och kunskap som krävs. Medlemsstaterna 
bör upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

jordbrukare kan fullgöra åtagandena på ett 
korrekt sätt bör medlemsstaterna sträva 
efter att tillhandahålla den yrkesskicklighet 
och kunskap som krävs. Medlemsstaterna 
bör upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar. Denna åtgärd bör främst 
kunna utnyttjas av jordbrukets 
företagsledare.

Or. de

Ändringsförslag 152
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
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jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs.

Or. es

Motivering

Man bör inte fastställa någon minsta procentandel EJFLU-medel för dessa åtgärder i alla 
EU:s medlemsstater eller regioner och allra minst en så pass hög procentandel. Om man 
gjorde det skulle möjligheten att kunna ta itu med mycket olikartade situationer och att rikta 
uppmärksamheten mot andra prioriteringar i fråga om landsbygdsutveckling begränsas. 
Detta förbehåll är desto nödvändigare mot bakgrund av att det genom den första pelaren har 
införts nya miljörelaterade skyldigheter med anknytning till direktstöd.
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Ändringsförslag 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
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upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013.

Or. it

Ändringsförslag 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
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går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla kraven på miljöanpassning av 
åtgärderna när det gäller åtgärder på 
skogsområdet, stöd inom ramen för 
Natura 2000 och ramdirektivet för vatten 
samt stöd till områden med naturliga eller 
andra särskilda begränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 155
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
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insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Fastställandet av 
andelen av EJFLU:s totala bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram omfattas 
av medlemsstatens behörighet och syftar 
till begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

Or. lt
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Ändringsförslag 156
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste, 
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avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

som en indikation, avsätta minst 25 % av 
EJFLU:s totala bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk, stöd enligt Natura 2000 och 
ramdirektivet för vatten, åtgärder för stöd 
till områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, samt åtgärder för 
produktionsmetoder och 
produktionssystem som bevisligen på 
grundval av bevis som medlemsstaterna
ska tillhandahålla, bidrar till begränsning 
av och anpassning till 
klimatförändringar.

Or. pt

Ändringsförslag 157
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör spela en framträdande roll för
att främja en övergång till avancerade 
hållbara driftssystem och för att hantera 
utmaningar som gäller miljövänligt 
jordbruk på ett integrerat sätt, genom t.ex. 
vattenförvaltning, biologisk mångfald, 
näringsåtervinning och 
ekosystemunderhåll. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
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jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden 
som gjorts och bör endast täcka 
åtaganden som går utöver tillämpliga 
bindande normer och krav i enlighet med 
principen om att förorenaren betalar. I 
många fall leder de synergieffekter som 
uppstår till följd av gemensamma 
åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarande, hållbart utnyttjande och 
utveckling av genetisk mångfald inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
kompensera stödmottagare för 
investeringar i förbättring av 
jordbruksföretagets miljö- och 
klimatprestanda genom att man tar itu 
med de nya utmaningarna som 
klimatförändringar, förnybar energi, 
biologisk mångfald, vattenförvaltning och 
markskötsel. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 30 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd inom ramen för 
Natura 2000 och ramdirektivet för vatten. 
Det bör bli obligatoriskt för 
medlemsstaterna att erbjuda stöd för 
växelbruk.

Or. en

Ändringsförslag 158
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. De bör innefatta åtgärder 
för att främja en positiv hantering av 
skyldigheter enligt artikel 32 i 
avdelning III kapitel 2 i förordning 
(EU) nr DP/2012 för att ytterligare främja 
deras miljöresultat. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
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landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 50 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom de åtgärder som omfattas 
prioriteringarna 4 och 5.

Or. en

Motivering

Program för miljövänligt jordbruk har visat sig värdefulla och är fortfarande det bästa sättet 
att åstadkomma miljöresultat, särskilt mot bakgrund av samfinansieringskravet, och de bör 
därför stärkas. För att ytterligare främja miljöresultatet för krav på ekologiskt jordbruk inom 
ramen för stödet för miljöanpassning inom första pelaren, måste positiv förvaltning 
uppmuntras genom program för miljövänligt jordbruk.

Ändringsförslag 159
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av miljömässiga 
kollektiva nyttigheter och tjänster. Stöden 
bör dessutom uppmuntra jordbrukarna och 
andra markförvaltare att göra en 
samhällsnyttig insats genom att de inför 
eller fortsätter att använda sådana 
produktionsmetoder som begränsar de 
markrelaterade klimatförändringarna eller 
som kan anpassas till dessa och som är 
förenliga med skydd och förbättringar av 
miljön, landskapet med dess särdrag, 
naturresurser, jordmånen, samt den 
biologiska och genetiska mångfalden. I 
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jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

detta sammanhang bör bevarandet av 
genetiska resurser inom jordbruket och de 
ytterligare behoven i jordbrukssystem med 
höga naturvärden ägnas särskild 
uppmärksamhet. Stöd bör bidra till att 
täcka extrakostnader och inkomstbortfall 
till följd av åtaganden som gjorts och bör 
endast täcka åtaganden som går utöver 
tillämpliga bindande normer och krav i 
enlighet med principen om att förorenaren 
betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna ska
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 40 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden som berörs 
av genomförandet av rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar eller Europaparlamentets eller 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt övergången 
mellan dagens och framtidens åtaganden 
i fråga om miljö- och klimatvänligt 
jordbruk som görs av jordbrukare och 
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markförvaltare, med hänsyn till de 
förändrade baskraven.

Or. en

Ändringsförslag 160
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av miljömässiga 
kollektiva nyttigheter och tjänster. Stöden 
bör dessutom uppmuntra jordbrukarna och 
andra markförvaltare att göra en 
samhällsnyttig insats genom att de inför 
eller fortsätter att använda sådana 
produktionsmetoder som begränsar de 
markrelaterade klimatförändringarna eller 
som kan anpassas till dessa och som är 
förenliga med skydd och förbättringar av 
miljön, landskapet med dess särdrag, 
naturresurser, jordmånen, samt den 
biologiska och genetiska mångfalden. I 
detta sammanhang bör bevarandet av 
genetiska resurser inom jordbruket och de 
ytterligare behoven i jordbrukssystem med 
höga naturvärden ägnas särskild 
uppmärksamhet. Stöd bör bidra till att 
täcka extrakostnader och inkomstbortfall 
till följd av åtaganden som gjorts och bör 
endast täcka åtaganden som går utöver 
tillämpliga bindande normer och krav i 
enlighet med principen om att förorenaren 
betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
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jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar, stöd inom ramen för 
Natura 2000 och ramdirektivet för vatten, 
investeringar som förbättrar 
skogsekosystemens miljövärde och 
förmåga att klara klimatförändringar, 
tjänster för miljö- och klimatvänligt 
skogsbruk samt skogsskydd. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt övergången 
mellan dagens och framtidens åtaganden 
i fråga om miljö- och klimatvänligt 
jordbruk som görs av jordbrukare och 
markförvaltare, med hänsyn till de 
förändrade baskraven.

Or. en

Ändringsförslag 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
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samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda
begränsningar.

samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 30 % av EJFLU:s totala 
bidrag som avsatts för varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
särskilda begränsningar och betydande 
naturliga begränsningar till följd av torka,
fukt och jordens och terrängens 
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beskaffenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
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fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk, skogsbruksåtgärder, stöd till 
Natura 2000 och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar samt stöd till områden som 
omfattas av tillämpningsområdet för 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar eller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.

Or. es

Motivering

Samtliga åtgärder som enligt bilaga V i förslaget till förordning om EJFLU är relevanta för 
gemenskapens prioriteringar avseende landsbygdsutveckling bör inbegripas. Detta skulle 
innebära att skogsbruksåtgärderna (artiklarna 22, 23, 24 och 35) samt stödet till Natura 2000 
och ramdirektivet för vatten införlivades, dvs. det som inbegrips i nuvarande axel 2.

Ändringsförslag 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp eller en grupp bestående 
av andra markförvaltare till en ökad 
miljö- och klimatmässig fördel. 
Gemensamma åtgärder för emellertid med 
sig ytterligare transaktionskostnader som 
bör ersättas på lämpligt sätt. För att 
garantera att jordbrukare och övriga 
markförvaltare kan fullgöra åtagandena på 
ett korrekt sätt bör medlemsstaterna sträva 
efter att tillhandahålla den yrkesskicklighet 
och kunskap som krävs. Medlemsstaterna 
bör upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
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genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden som 
omfattas av tillämpningsområdet för 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter1, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar2 eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område3.

Or. es

Motivering

Man bör beakta de områden som anges i fågeldirektivet samt andra områden.

Ändringsförslag 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
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mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk, skogsåtgärder, stöd till 
Natura 2000 och ramdirektivet för vatten 
samt stöd till områden med naturliga eller 
andra särskilda begränsningar.

Or. es

Motivering

Man bör inbegripa samtliga åtgärder som enligt bilaga V i förslaget till förordning om 
EJFLU är relevanta för gemenskapens prioriteringar avseende landsbygdsutveckling med 
inriktning på att förbättra ekosystemen, förvalta naturresurserna och bidra till övergången 
till en koldioxidsnål ekonomi.
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Ändringsförslag 165
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
framträdande roll för en hållbar utveckling 
på landsbygden och för att tillgodose 
samhällets ökande behov av tjänster på 
miljöområdet. Stöden bör dessutom 
uppmuntra jordbrukarna och andra 
markförvaltare att göra en samhällsnyttig 
insats genom att de inför eller fortsätter att 
använda sådana produktionsmetoder som 
begränsar klimatförändringarna eller som 
kan anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp till en ökad miljö- och 
klimatmässig fördel. Gemensamma 
åtgärder för emellertid med sig ytterligare 
transaktionskostnader som bör ersättas på 
lämpligt sätt. För att garantera att 
jordbrukare och övriga markförvaltare kan 
fullgöra åtagandena på ett korrekt sätt bör 
medlemsstaterna sträva efter att 
tillhandahålla den yrkesskicklighet och 
kunskap som krävs. Medlemsstaterna bör 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och får
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avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

avsätta minst 25 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

Or. bg

Ändringsförslag 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Principen om fastställandet av en 
avtalsförpliktelse som gäller för alla 
medlemsstater bör baseras på införandet 
av en minsta procentsats efter att 
budgeten för landsbygdsutveckling har 
fördelats. Miljöåtgärdernas 
absorptionsförmåga bör fastställas med 
hänvisning till stödberättiga utgiftstyper, 
på grundval av de erfarenheter som 
vunnit i samband med genomförandet av 
åtgärderna under den aktuella 
programperioden. Det övergripande 
EJFLU-bidraget för anpassning till 
klimatförhållanden bör ligga kvar på 
25 % eftersom klimatförhållandena inte 
kan anses erbjuda ett realistiskt scenario 
med tanke på införlivandet av 
finansiering och specifika 
utvecklingsbehov i medlemsstaterna. I 
områden med naturliga begränsningar 
och begränsningar för ekologiskt 
jordbruk, bör stöd ges för att utöka 
räckvidden för åtgärderna kopplade till 
miljön, och samtidigt ta hänsyn till 
åtgärder som till exempel Natura 2000, 
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ramdirektivet för vatten, första 
beskogning och, på området för 
icke-produktiva investeringar, 
skogsmiljön och upprättandet av 
skogsjordbruk samt miljöåtgärderna inom 
Leader-programmet.

Or. ro

Ändringsförslag 167
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Stöd för att övergå till eller 
upprätthålla ett ekologiskt jordbruk bör 
stimulera jordbrukare att delta i sådana 
system och därmed uppfylla samhällets 
ökande krav på användningen av 
miljövänliga jordbruksmetoder och på 
stränga djurhållningskrav. För att öka 
synergieffekten mellan de fördelar för den 
biologiska mångfalden som åtgärden bidrar 
till, bör man uppmuntra gruppavtal eller 
samarbeten mellan jordbrukare för att täcka 
in större närliggande områden. För att 
undvika att många jordbrukare går 
tillbaka till konventionell 
jordbruksverksamhet bör åtgärder som 
rör både övergång och upprätthållande 
stödjas. Stöden bör bidra till att täcka 
extrakostnader och inkomstbortfall till 
följd av det åtagande som gjorts och bör 
endast täcka åtaganden som går utöver 
tillämpliga bindande normer och krav.

(30) Stöd för att övergå till eller 
upprätthålla ett ekologiskt jordbruk bör 
stimulera jordbrukare att delta i sådana 
system och därmed uppfylla samhällets 
ökande krav på användningen av 
miljövänliga jordbruksmetoder och på 
stränga djurhållningskrav. För att öka 
synergieffekten mellan de fördelar för den 
biologiska mångfalden som åtgärden bidrar 
till, bör man uppmuntra gruppavtal eller 
samarbeten mellan jordbrukare för att täcka 
in större närliggande områden.

Or. de

Ändringsförslag 168
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Stöden till jordbrukare i bergsområden 
och i andra områden med naturliga eller 
andra särskilda svårigheter bör genom 
främjande av fortsatt användning av 
jordbruksmark bidra till att bevara 
landskapsbilden och till att bevara och 
främja hållbara jordbruksmetoder. För att 
säkerställa att ett sådant stöd blir 
verkningsfullt bör utbetalningarna 
kompensera jordbrukare för det 
inkomstbortfall och de extrakostnader som 
rör det berörda områdets nackdelar.

(32) Stöden till jordbrukare i 
bergsområden, de yttersta randområdena
och i andra områden med naturliga eller 
andra särskilda svårigheter bör genom 
främjande av fortsatt användning av 
jordbruksmark bidra till att bevara 
landskapsbilden och till att bevara och 
främja hållbara jordbruksmetoder. För att 
säkerställa att ett sådant stöd blir 
verkningsfullt bör utbetalningarna 
kompensera jordbrukare för det 
inkomstbortfall och de extrakostnader som 
rör det berörda områdets nackdelar.

Or. pt

Ändringsförslag 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Övergångsåtgärder bör användas i 
syfte att underlätta utfasningen av stöd i 
områden som inte längre kommer att 
betraktas som områden med 
naturbetingade svårigheter till följd av att 
dessa kriterier tillämpas.

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas kriterier som underbyggs av 
pålitliga vetenskapliga rön och är 
utarbetade med hänsyn till regionernas 
särskilda faktorer och utvecklingsmål 
samt i tillräcklig utsträckning är 
uppdelade efter omfattningen av 
bestående, naturliga nackdelar och 
produktionssättet respektive företagens 
ekonomiska struktur. Kommissionen bör 
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på grundval av Europaparlamentets 
resolution av den 5 maj 2010 
(2009/2156(INI) utarbeta ett nytt förslag 
till kriterier senast den 31 december 2015.

Or. de

Motivering

Resultatet i kommissionens rapport om en bättre inriktning av stödet till jordbruksföretag i 
områden med naturbetingade nackdelar är inte tillfredsställande. Kommissionen bör utarbeta 
ett nytt lagstiftningsförslag med hänsyn till att jordbruksföretag med olika 
produktionsmetoder i olika områden måste hantera olika kostnader och utgifter. Fram tills 
dess bör medlemsstaterna följa det tidigare systemet.

Ändringsförslag 170
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Övergångsåtgärder bör användas i 
syfte att underlätta utfasningen av stöd i 
områden som inte längre kommer att 
betraktas som områden med 
naturbetingade svårigheter till följd av att 
dessa kriterier tillämpas.

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Senast den 31 december 2015 bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om obligatoriska 
biologisk-fysiska kriterier och 
motsvarande tröskelvärden som ska 
tillämpas för den framtida avgränsningen, 
liksom lämpliga regler om avvägning och 
övergångsåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 171
Diane Dodds

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Övergångsåtgärder bör användas i 
syfte att underlätta utfasningen av stöd i 
områden som inte längre kommer att 
betraktas som områden med 
naturbetingade svårigheter till följd av att 
dessa kriterier tillämpas.

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Senast den 31 december 2015 bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om obligatoriska 
biologisk-fysiska kriterier och 
motsvarande tröskelvärden som ska 
tillämpas för den framtida avgränsningen, 
liksom lämpliga regler om avvägning och 
övergångsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Övergångsåtgärder bör användas i 

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade eller andra 
specifika svårigheter bör det finnas 
socioekonomiska kriterier och biologisk-
fysiska kriterier.
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syfte att underlätta utfasningen av stöd i 
områden som inte längre kommer att 
betraktas som områden med 
naturbetingade svårigheter till följd av att 
dessa kriterier tillämpas.

Or. pt

Ändringsförslag 173
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Övergångsåtgärder bör användas i 
syfte att underlätta utfasningen av stöd i 
områden som inte längre kommer att 
betraktas som områden med naturbetingade 
svårigheter till följd av att dessa kriterier 
tillämpas.

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden, 
de yttersta randområdena och områden 
med naturliga eller andra särskilda 
svårigheter definieras i enlighet med 
objektiva kriterier. När det gäller områden 
med naturbetingade svårigheter bör det 
finnas biologisk-fysiska kriterier som 
underbyggs av pålitliga vetenskapliga rön. 
Övergångsåtgärder bör användas i syfte att 
underlätta utfasningen av stöd i områden 
som inte längre kommer att betraktas som 
områden med naturbetingade svårigheter 
till följd av att dessa kriterier tillämpas.

Or. pt

Ändringsförslag 174
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Fortsatt stöd bör utbetalas till 
skogsbrukare som utför miljö- eller 

(35) Fortsatt stöd bör utbetalas till 
skogsbrukare som utför miljö- eller 
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klimatvänliga skogsskyddsåtgärder genom 
åtaganden för att främja den biologiska 
mångfalden, bevara värdefulla ekosystem i 
skogarna, förbättra skogarnas potential till
begränsning och anpassning och stärka 
deras skyddsvärde i fråga om erosion, 
bevarande av vattenresurser, samt 
naturkatastrofer. I detta sammanhang bör 
bevarandet och främjandet av 
skogsgenetiska resurser ägnas särskild 
uppmärksamhet. Stöd bör beviljas till 
åtaganden i fråga om ett miljövänligt 
skogsbruk som går utöver tillämpliga 
bindande normer. För att garantera att 
EJFLU:s budgetresurser används på ett 
ändamålsenligt och effektiv sätt, bör 
kommissionen ha befogenhet att anta akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
rörande de typer av verksamhet som är 
berättigade till stöd i enlighet med denna 
åtgärd.

klimatvänliga skogsskyddsåtgärder genom 
åtaganden för att bevara och främja den 
biologiska mångfalden, bevara värdefulla 
ekosystem i skogarna, förbättra skogarnas 
potential till begränsning och anpassning 
och stärka deras skyddsvärde i fråga om 
erosion, bevarande av skogar, bevarande 
av vattenresurser, samt naturkatastrofer. I 
detta sammanhang bör bevarandet och 
främjandet av skogsgenetiska resurser 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
beviljas för extra kostnader som 
uppkommer och inkomstbortfall som ett 
resultat av åtaganden i fråga om ett 
miljövänligt skogsbruk som går utöver 
tillämpliga bindande normer. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
används på ett ändamålsenligt och effektiv 
sätt, bör kommissionen ha befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget rörande de typer av verksamhet 
som är berättigade till stöd i enlighet med 
denna åtgärd.

Or. bg

Ändringsförslag 175
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Under programperioden 2007–2013 
stöddes uttryckligen endast en typ av 
samarbete inom ramen för 
landsbygdsutvecklingspolitiken, nämligen 
samarbete om utveckling av nya 
produkter, processer och tekniker inom 
jordbruks- och livsmedelsindustrin samt 
inom skogsbrukssektorn. Det behövs 
fortfarande stöd till denna typ av 
samarbete, men det bör anpassas för att 
bättre uppfylla kunskapsekonomins krav. 

(36) Jordbrukets framtid och 
landsbygdsområdenas hållbara utveckling 
avgörs i hög grad av förmågan hos 
jordbrukare (särskilt småbrukare och 
unga jordbrukare), små och medelstora 
företag och nätverk för 
landsbygdsutveckling att samarbeta och 
samverka i gemensamma projekt och 
investeringar för att producera kollektiva 
nyttigheter som gynnar alla, i stället för 
att köra varandra i botten i strävan efter 
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I detta sammanhang bör projekt som 
utförs av en ensam aktör ges möjlighet till 
finansiering inom ramen för denna 
åtgärd, på villkor att inhämtade resultat 
sprids, och att målet att sprida nya 
metoder, processer eller produkter därmed 
uppnås. Det har dessutom framkommit att 
man genom stöd till flera olika typer av 
samarbete, med flera olika stödmottagare, 
både små och stora aktörer, kan bidra till 
att uppnå målen för 
landsbygdsutvecklingspolitiken genom att 
hjälpa aktörer i landsbygdsområden att 
övervinna de ekonomiska, miljömässiga 
och övriga nackdelarna med 
fragmenteringen. Åtgärden bör därför 
vidgas. Om små aktörer får stöd för att 
organisera gemensamma arbetsprocesser 
och dela hjälpmedel och resurser bör det 
hjälpa dem att göra jordbruksföretaget 
ekonomiskt lönsamt trots att de är små. 
Stöd till horisontellt och vertikalt 
samarbete bland aktörer i leveranskedjan, 
liksom för marknadsföring i lokala 
sammanhang bör få igång en ekonomiskt 
rationell utveckling av korta 
leveranskedjor, en lokal marknad och 
lokala livsmedelskedjor. Stöd till kollektivt 
drivna miljöprojekt och -metoder bör 
hjälpa till att skapa större och mer 
konsekventa miljö- och klimatfördelar som 
kan tillföras av enskilda aktörer som agerar 
oberoende av andra (exempelvis genom 
metoder som tillämpas på större 
sammanhängande markområden). När stöd 
ges i dessa olika områden bör det ske i 
olika former. Kluster och nätverk är 
särskilt lämpliga när det gäller utbyte av 
såväl experthjälp som utveckling av ny och 
specialiserad experthjälp samt nya och 
specialiserade tjänster och produkter. 
Pilotprojekt är viktiga instrument för att 
undersöka om tekniker och metoder är 
kommersiellt tillämpliga i olika 
sammanhang och för att anpassa dem vid 
behov. Verksamhetsgrupper är en central 
del av Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 

destruktiv ”konkurrenskraft”. Det står 
klart att man genom stöd till flera olika 
typer av samarbete, med flera olika 
stödmottagare, kan bidra till att uppnå 
målen för landsbygdsutvecklingspolitiken 
genom att hjälpa aktörer i 
landsbygdsområden att övervinna de 
ekonomiska, miljömässiga och övriga 
nackdelarna med fragmenteringen. Om 
små aktörer får stöd för att organisera 
gemensamma arbetsprocesser och dela 
hjälpmedel och resurser bör det hjälpa dem 
att göra jordbruksföretaget ekonomiskt 
lönsamt, miljömässigt och socialt 
framgångsrikt och hållbart, trots att de är 
små. Stöd till horisontellt och vertikalt 
samarbete bland aktörer i leveranskedjan, 
liksom för marknadsföring i lokala 
sammanhang bör få igång en ekonomiskt 
rationell utveckling av korta 
leveranskedjor, en lokal marknad och 
lokala livsmedelskedjor. Stöd till kollektivt 
drivna miljöprojekt och -metoder bör 
hjälpa till att skapa större och mer 
konsekventa miljö- och klimatfördelar som 
kan tillföras av enskilda aktörer som agerar 
oberoende av andra (exempelvis genom 
metoder som tillämpas på större 
sammanhängande markområden).
Åtgärden bör därför vidgas och främjas 
genom en samfinansieringsnivå på 80 %.
När stöd ges i dessa olika områden bör det 
ske i olika former. Kluster och nätverk är 
särskilt lämpliga när det gäller utbyte av 
såväl experthjälp som utveckling av ny och 
specialiserad experthjälp samt nya och 
specialiserade tjänster och produkter. 
Pilotprojekt är viktiga instrument för att 
undersöka om tekniker och metoder är 
kommersiellt tillämpliga i olika 
sammanhang och för att anpassa dem vid 
behov. Verksamhetsgrupper är en central 
del av Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket. Ett annat viktigt instrument 
utgörs av lokala utvecklingsstrategier som 
verkar utanför den lokala utvecklingen 
inom Leader – mellan offentliga och 
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jordbruket. Ett annat viktigt instrument 
utgörs av lokala utvecklingsstrategier som 
verkar utanför den lokala utvecklingen 
inom Leader – mellan offentliga och 
privata aktörer från landsbygd och tätort. 
Till skillnad mot Leader-strategin skulle 
sådana partnerskap och strategier kunna 
begränsas till en sektor och/eller till relativt 
specifika utvecklingssyften, inklusive 
ovannämnda syften. Branschorganisationer 
bör också vara berättigade till stöd inom 
ramen för denna åtgärd. Stödet bör 
begränsas till sju år, utom för kollektiva 
miljö- och klimatåtgärder i vederbörligen 
motiverade fall.

privata aktörer från landsbygd och tätort. 
Till skillnad mot Leader-strategin skulle 
sådana partnerskap och strategier kunna 
begränsas till en sektor och/eller till relativt 
specifika utvecklingssyften, inklusive 
ovannämnda syften. Branschorganisationer 
bör också vara berättigade till stöd inom 
ramen för denna åtgärd. Stödet bör 
begränsas till sju år, utom för kollektiva 
miljö- och klimatåtgärder i vederbörligen 
motiverade fall.

Or. en

Ändringsförslag 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för 
jordbrukare. Av detta skäl bör man 
upprätta en riskhanteringsåtgärd för att 
hjälpa jordbrukare att hantera de 
vanligaste riskerna de ställs inför. Denna 
åtgärd bör därför hjälpa jordbrukare att 
täcka de premier de betalar för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar, liksom för 
inrättande av gemensamma fonder och 
den ekonomiska ersättning som betalas ut 
från sådana fonder till jordbrukare för 
ekonomiska förluster i samband med 
djur- eller växtsjukdomar och 
miljöolyckor. Åtgärden bör också omfatta 
ett inkomststabiliserande instrument i 
form av en gemensam fond för att stödja 

utgår
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jordbrukare som drabbas av en stor 
inkomstminskning. För att garantera att 
jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
utnyttjas effektivt bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget som rör 
definitionen av kortaste respektive längsta 
löptiden för kommersiella lån till 
gemensamma fonder.

Or. en

Ändringsförslag 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för 
jordbrukare. Av detta skäl bör man 
upprätta en riskhanteringsåtgärd för att 
hjälpa jordbrukare att hantera de 
vanligaste riskerna de ställs inför. Denna 
åtgärd bör därför hjälpa jordbrukare att 
täcka de premier de betalar för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar, liksom för 
inrättande av gemensamma fonder och 
den ekonomiska ersättning som betalas ut 
från sådana fonder till jordbrukare för 
ekonomiska förluster i samband med 
djur- eller växtsjukdomar och 
miljöolyckor. Åtgärden bör också omfatta 
ett inkomststabiliserande instrument i 
form av en gemensam fond för att stödja 

utgår
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jordbrukare som drabbas av en stor 
inkomstminskning. För att garantera att 
jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
utnyttjas effektivt bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget som rör 
definitionen av kortaste respektive längsta 
löptiden för kommersiella lån till 
gemensamma fonder.

Or. pt

Ändringsförslag 178
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för 
jordbrukare. Av detta skäl bör man 
upprätta en riskhanteringsåtgärd för att 
hjälpa jordbrukare att hantera de 
vanligaste riskerna de ställs inför. Denna 
åtgärd bör därför hjälpa jordbrukare att 
täcka de premier de betalar för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar, liksom för 
inrättande av gemensamma fonder och 
den ekonomiska ersättning som betalas ut 
från sådana fonder till jordbrukare för 
ekonomiska förluster i samband med 
djur- eller växtsjukdomar och 
miljöolyckor. Åtgärden bör också omfatta 
ett inkomststabiliserande instrument i 
form av en gemensam fond för att stödja 

utgår
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jordbrukare som drabbas av en stor 
inkomstminskning. För att garantera att 
jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
utnyttjas effektivt bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget som rör 
definitionen av kortaste respektive längsta 
löptiden för kommersiella lån till 
gemensamma fonder.

Or. it

Ändringsförslag 179
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för
jordbrukare. Av detta skäl bör man 
upprätta en riskhanteringsåtgärd för att 
hjälpa jordbrukare att hantera de 
vanligaste riskerna de ställs inför. Denna 
åtgärd bör därför hjälpa jordbrukare att 
täcka de premier de betalar för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar, liksom för 
inrättande av gemensamma fonder och 
den ekonomiska ersättning som betalas ut 
från sådana fonder till jordbrukare för 
ekonomiska förluster i samband med djur-
eller växtsjukdomar och miljöolyckor.
Åtgärden bör också omfatta ett 
inkomststabiliserande instrument i form 

(37) Medlemsstaterna bör kunna stödja 
start- och driftskostnader för 
gemensamma fonder för att skydda 
jordbrukare mot konsekvenserna av djur-
och växtsjukdomar och miljöolyckor. 
Offentliga medel bör dock inte under 
några omständigheter användas för att 
subventionera ersättning till jordbrukare, 
utan hellre för investeringar i 
försiktighetsåtgärder för att förhindra att 
katastrofer inträffar. Ersättning kommer 
dessutom endast att beviljas jordbrukare 
som vidtagit de nödvändiga 
försiktighetsåtgärderna avseende djur-
och växtsjukdomar, miljöskydd och 
händelser med anknytning till 
klimatförändringar. Alla andra 
riskhanteringsinstrument bör hanteras 
inom ramen för den samlade 
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av en gemensam fond för att stödja 
jordbrukare som drabbas av en stor 
inkomstminskning. För att garantera att 
jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
utnyttjas effektivt bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget som rör 
definitionen av kortaste respektive längsta 
löptiden för kommersiella lån till 
gemensamma fonder.

marknadsordningen.

Or. en

Ändringsförslag 180
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för jordbrukare. 
Av detta skäl bör man upprätta en 
riskhanteringsåtgärd för att hjälpa 
jordbrukare att hantera de vanligaste 
riskerna de ställs inför. Denna åtgärd bör 
därför hjälpa jordbrukare att täcka de 
premier de betalar för skörde-, djur- och 
växtförsäkringar, liksom för inrättande av 
gemensamma fonder och den ekonomiska 
ersättning som betalas ut från sådana 
fonder till jordbrukare för ekonomiska 
förluster i samband med djur- eller 
växtsjukdomar och miljöolyckor. Åtgärden 
bör också omfatta ett inkomststabiliserande 
instrument i form av en gemensam fond för 

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för jordbrukare. 
Av detta skäl bör man upprätta en 
riskhanteringsåtgärd för att hjälpa 
jordbrukare att hantera de vanligaste 
riskerna de ställs inför. Denna åtgärd bör 
därför hjälpa jordbrukare att täcka de 
premier de betalar för skörde-, djur- och 
växtförsäkringar, liksom för inrättande av 
gemensamma fonder och den ekonomiska 
ersättning som betalas ut från sådana 
fonder till jordbrukare för ekonomiska 
förluster i samband med djur- eller 
växtsjukdomar, ogynnsamma 
väderförhållanden och miljöolyckor. 
Åtgärden bör också omfatta ett 
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att stödja jordbrukare som drabbas av en 
stor inkomstminskning. För att garantera 
att jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att garantera 
att EJFLU:s budgetresurser utnyttjas 
effektivt bör kommissionen ha befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget som rör definitionen av kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder.

inkomststabiliserande instrument i form av 
en gemensam fond eller stöd för 
försäkringsavtal från den gemensamma 
fonden för att stödja jordbrukare som 
drabbats av en stor inkomstminskning. För 
att garantera att jordbrukare inom hela 
unionen likabehandlas, att konkurrensen 
inte snedvrids och att unionens 
internationella åtaganden iakttas bör det 
fastställas särskilda villkor för att bevilja 
stöd inom ramen för dessa åtgärder. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
utnyttjas effektivt bör kommissionen ha 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget som rör definitionen 
av kortaste respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder.

Or. it

Ändringsförslag 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för jordbrukare. 
Av detta skäl bör man upprätta en 
riskhanteringsåtgärd för att hjälpa 
jordbrukare att hantera de vanligaste 
riskerna de ställs inför. Denna åtgärd bör 
därför hjälpa jordbrukare att täcka de 
premier de betalar för skörde-, djur- och 
växtförsäkringar, liksom för inrättande av 
gemensamma fonder och den ekonomiska 
ersättning som betalas ut från sådana 
fonder till jordbrukare för ekonomiska 
förluster i samband med djur- eller 

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för jordbrukare. 
Av detta skäl bör man upprätta en 
riskhanteringsåtgärd för att hjälpa 
jordbrukare att hantera de vanligaste 
riskerna de ställs inför. Denna åtgärd bör 
därför hjälpa jordbrukare att täcka de 
premier de betalar för skörde-, djur- och 
växtförsäkringar, liksom för inrättande av 
gemensamma fonder och den ekonomiska 
ersättning som betalas ut från sådana 
fonder till jordbrukare för ekonomiska 
förluster i samband med djur- eller 
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växtsjukdomar och miljöolyckor. Åtgärden 
bör också omfatta ett inkomststabiliserande 
instrument i form av en gemensam fond för 
att stödja jordbrukare som drabbas av en 
stor inkomstminskning. För att garantera 
att jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att garantera 
att EJFLU:s budgetresurser utnyttjas 
effektivt bör kommissionen ha befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget som rör definitionen av kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder.

växtsjukdomar, ogynnsamma 
väderförhållanden och miljöolyckor. 
Åtgärden bör också omfatta ett 
inkomststabiliserande instrument i form av 
en gemensam fond för att stödja 
jordbrukare som drabbas av en stor 
inkomstminskning. För att garantera att 
jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att garantera 
att EJFLU:s budgetresurser utnyttjas 
effektivt bör kommissionen ha befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget som rör definitionen av kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder.

Or. it

Ändringsförslag 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för jordbrukare. 
Av detta skäl bör man upprätta en 
riskhanteringsåtgärd för att hjälpa 
jordbrukare att hantera de vanligaste 
riskerna de ställs inför. Denna åtgärd bör 
därför hjälpa jordbrukare att täcka de 
premier de betalar för skörde-, djur- och 
växtförsäkringar, liksom för inrättande av 
gemensamma fonder och den ekonomiska 
ersättning som betalas ut från sådana 
fonder till jordbrukare för ekonomiska 
förluster i samband med djur- eller 

(37) Jordbrukare utsätts idag för ökande 
ekonomiska och miljömässiga risker till 
följd av klimatändringar och ökade 
prisvariationer. Därför blir effektiv 
riskhantering allt viktigare för jordbrukare. 
Av detta skäl bör man upprätta en 
riskhanteringsåtgärd för att hjälpa 
jordbrukare att hantera de vanligaste 
riskerna de ställs inför. Denna åtgärd bör 
därför hjälpa jordbrukare eller grupper av 
jordbrukare att täcka de premier de betalar 
för skörde-, djur- och växtförsäkringar, 
liksom för inrättande av gemensamma 
fonder och den ekonomiska ersättning som 
betalas ut från sådana fonder till 
jordbrukare för ekonomiska förluster i 
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växtsjukdomar och miljöolyckor. Åtgärden 
bör också omfatta ett inkomststabiliserande 
instrument i form av en gemensam fond för 
att stödja jordbrukare som drabbas av en 
stor inkomstminskning. För att garantera 
att jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att garantera 
att EJFLU:s budgetresurser utnyttjas 
effektivt bör kommissionen ha befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget som rör definitionen av kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder.

samband med djur- eller växtsjukdomar 
och miljöolyckor eller ogynnsamma 
väderförhållanden. Åtgärden bör också 
omfatta ett inkomststabiliserande 
instrument i form av en gemensam fond 
eller ett försäkringsavtal för att stödja 
jordbrukare som drabbas av en stor 
inkomstminskning. För att garantera att 
jordbrukare inom hela unionen 
likabehandlas, att konkurrensen inte 
snedvrids och att unionens internationella 
åtaganden iakttas bör det fastställas 
särskilda villkor för att bevilja stöd inom 
ramen för dessa åtgärder. För att garantera 
att EJFLU:s budgetresurser utnyttjas 
effektivt bör kommissionen ha befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget som rör definitionen av kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder.

Or. en

Ändringsförslag 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Risken för skogsbränder utgör det 
största problemet i fråga om påverkan på 
de förnybara naturresurserna inom 
landsbygdssektorn i Medelhavsområdet. 
Därför bör en lämplig 
landsbygdsutveckling i dessa områden 
omfatta åtgärder för övervakning och 
förebyggande, inbegripet utbildning och 
medvetandegörande av befolkningen, 
såväl av landsbygdsområdenas egen 
befolkning som av besökare.

Or. es
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Ändringsförslag 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Leader-modellen för lokal utveckling 
har genom sitt underifrånperspektiv under 
ett antal år påvisats vara ändamålsenlig när 
det gäller att främja utvecklingen på 
landsbygden genom att ta större hänsyn till 
det sektorsövergripande behovet av en 
landsbygdsutveckling av egen inneboende 
kraft. Därför bör Leader-modellen fortsätta 
att tillämpas i framtiden och dess 
användning förbli obligatorisk för alla 
landsbygdsutvecklingsprogram.

(38) Leader-modellen för lokal utveckling 
har genom sitt underifrånperspektiv under 
ett antal år påvisats vara ändamålsenlig när 
det gäller att främja utvecklingen på 
landsbygden genom att ta större hänsyn till 
det sektorsövergripande behovet av en 
landsbygdsutveckling av egen inneboende 
kraft. Därför bör Leader-modellen fortsätta 
att tillämpas i framtiden och dess 
användning förbli obligatorisk för alla 
landsbygdsutvecklingsprogram.
Leader-modellens mervärde ligger inte 
enbart i de projekt som genomförs och 
den fysiska outputen, utan 
underifrånperspektivet hos en oberoende 
lokal aktionsgrupp kan även ge ett 
betydande mervärde i form av 
”kapacitetsuppbyggnad” och 
”lokalbefolkningens inflytande”, vilket 
inte uppnås när beslutsfattandet 
domineras av de lokala myndigheterna1.
__________________
1 Se Europeiska revisionsrättens särskilda 
rapport nr 5/2010 om genomförande av 
Leadermodellen för landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det stöd som Leader får från EJFLU (40) Det stöd som Leader får från EJFLU 
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för lokal utveckling bör täcka alla aspekter 
av förberedelser och genomförande av 
lokala utvecklingsstrategier och de lokala 
aktionsgruppernas åtgärder, liksom stöd till 
samarbete mellan territorier och grupper 
som från ett underifrånperspektiv arbetar 
med samhällsledd lokal utveckling. För att 
ge parter på landsbygden som ännu inte 
tillämpar Leader möjlighet att pröva och 
förbereda utformningen och 
genomförandet av en lokal 
utvecklingsstrategi bör också ett ”Leader-
startkit” finansieras. För att garantera att 
EJFLU:s budgetresurser används på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt, bör 
kommissionen ha befogenhet att anta akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget när 
det gäller en utförlig definition av 
stödberättigande kostnader för 
ledningsfunktioner hos lokala 
aktionsgrupper inom ramen för Leader.

för lokal utveckling bör täcka alla aspekter 
av förberedelser och genomförande av 
lokala utvecklingsstrategier och de lokala 
aktionsgruppernas åtgärder, med 
samhällslett beslutsfattande i partnerskap 
med andra relevanta aktörer, liksom stöd 
till samarbete mellan territorier och 
grupper som från ett underifrånperspektiv 
arbetar med samhällsledd lokal utveckling. 
För att ge parter på landsbygden som ännu 
inte tillämpar Leader möjlighet att pröva 
och förbereda utformningen och 
genomförandet av en lokal 
utvecklingsstrategi bör också ett ”Leader-
startkit” finansieras. För att garantera att 
EJFLU:s budgetresurser används på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt och att 
Leader-modellen tillämpas, bör 
kommissionen ha befogenhet att anta akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget när 
det gäller en utförlig definition av 
stödberättigande kostnader för 
ledningsfunktioner hos lokala 
aktionsgrupper inom ramen för Leader och 
för att anta regler för att säkerställa att 
medlemsstaterna tillämpar den 
samhällsledda strategin till fullo.

Or. en

Ändringsförslag 186
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Investeringarna är gemensamma för 
flera av landsbygdsutvecklingsåtgärderna i 
enlighet med denna förordning och de kan 
röra insatser av mycket skiftande karaktär. 
För att säkerställa tydligheten vid 
genomförandet av dessa transaktioner bör 
vissa gemensamma regler fastställas för 
alla investeringar. Dessa gemensamma 

(41) Investeringarna är gemensamma för 
flera av landsbygdsutvecklingsåtgärderna i 
enlighet med denna förordning och de kan 
röra insatser av mycket skiftande karaktär. 
För att säkerställa tydligheten vid 
genomförandet av dessa transaktioner bör 
vissa gemensamma regler fastställas för 
alla investeringar. Dessa gemensamma 
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regler bör definiera de olika typerna av 
utgifter som kan betraktas som 
investeringsutgifter och säkerställa att 
endast sådana investeringar som skapar 
mervärde inom jordbruket får stöd. För att 
ta hänsyn till särdrag som avser särskilda 
typer av investeringar, t.ex. köp av 
begagnad utrustning och enkla 
ersättningsinvesteringar och samtidigt 
säkerställa att EJFLU:s medel används 
effektivt bör kommissionen ha befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget när det gäller fastställandet av de 
villkor på vilka vissa investeringar får 
betraktas som stödberättigande utgifter. För 
att göra det lättare att genomföra 
investeringsprojekt bör medlemsstaten 
kunna göra förskottsbetalningar. För att se 
till att EJFLU:s stöd blir effektivt, rättvist 
och att det får hållbara resultat, bör det 
finnas bestämmelser som garanterar att 
investeringar avseende insatser blir 
varaktiga och att EJFLU-stöd inte utnyttjas 
för att snedvrida konkurrensen.

regler bör definiera de olika typerna av 
utgifter som kan betraktas som 
investeringsutgifter och säkerställa att 
endast sådana investeringar som skapar 
mervärde inom jordbruket får stöd. Vid 
konstbevattning bör nyinvesteringar, även 
sådana som avser modernisering av 
befintliga system för en mer rationell 
vattenanvändning, betraktas som 
stödberättigande utgifter, om dessa 
investeringar garanterar att tillgångarna 
inte utarmas, att vattenmiljön inte 
försämras och att en god miljöstatus hos 
vattenförekomsterna säkras. För att ta 
hänsyn till särdrag som avser särskilda 
typer av investeringar, t.ex. köp av 
begagnad utrustning och enkla 
ersättningsinvesteringar och samtidigt 
säkerställa att EJFLU:s medel används 
effektivt bör kommissionen ha befogenhet 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget när det gäller fastställandet av de 
villkor på vilka vissa investeringar får 
betraktas som stödberättigande utgifter. För 
att göra det lättare att genomföra 
investeringsprojekt bör medlemsstaten 
kunna göra förskottsbetalningar. För att se 
till att EJFLU:s stöd blir effektivt, rättvist 
och att det får hållbara resultat, bör det 
finnas bestämmelser som garanterar att 
investeringar avseende insatser blir 
varaktiga och att EJFLU-stöd inte utnyttjas 
för att snedvrida konkurrensen.

Or. fr

Ändringsförslag 187
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att se till att de finansiella 
resurserna för landsbygdsutveckling 

(44) För att se till att de finansiella 
resurserna för landsbygdsutveckling 
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används på bästa möjliga sätt och att de 
åtgärder som vidtas inom ramen för 
landsbygdsutvecklingsprogrammen 
överensstämmer med unionens 
prioriteringar för landsbygdsutvecklingen, 
men även för att garantera likabehandling 
av sökanden, bör medlemsstaten fastställa 
urvalskriterier för val av projekt. Undantag 
från denna regel bör endast göras för de 
åtgärder vars stöd består av betalning för 
tillhandahållande av tjänster som avser 
miljöåtgärder inom jordbruket eller djurens 
välfärd. Vid tillämpningen av 
urvalskriterierna bör man ta hänsyn till 
proportionalitetsprincipen när det gäller 
små bidrag.

används på bästa möjliga sätt och att de 
åtgärder som vidtas inom ramen för 
landsbygdsutvecklingsprogrammen 
överensstämmer med unionens 
prioriteringar för landsbygdsutvecklingen, 
men även för att garantera likabehandling 
av sökanden, bör medlemsstaten fastställa 
urvalskriterier för val av projekt. Undantag 
från denna regel bör endast göras för de 
åtgärder vars stöd består av betalning för 
tillhandahållande av tjänster som avser 
miljöåtgärder inom jordbruket eller djurens 
välfärd. Vid tillämpningen av 
urvalskriterierna bör man ta hänsyn till 
proportionalitetsprincipen när det gäller 
små bidrag och göra en uppskattning av 
bidraget från initiativen för att främja lika 
möjligheter för kvinnor på landsbygden.

Or. es

Ändringsförslag 188
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att bidra till att uppnå Europeiska 
innovationspartnerskapets mål för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket bör ett nätverk inrättas inom 
ramen för detta partnerskap för att skapa 
nätverk mellan aktionsgrupper, 
rådgivningstjänster och forskare som deltar 
i genomförandet av innovationsriktade 
åtgärder. Nätverket bör finansieras som en 
del av det tekniska stödet på unionsnivå.

(47) För att bidra till att uppnå Europeiska 
innovationspartnerskapets mål för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket bör ett nätverk inrättas inom 
ramen för detta partnerskap för att skapa 
nätverk mellan aktionsgrupper, 
rådgivningstjänster, icke-statliga 
organisationer och forskare som deltar i 
genomförandet av innovationsriktade 
åtgärder. Nätverket bör finansieras som en 
del av det tekniska stödet på unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att bidra till att uppnå Europeiska 
innovationspartnerskapets mål för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket bör ett nätverk inrättas inom 
ramen för detta partnerskap för att skapa 
nätverk mellan aktionsgrupper, 
rådgivningstjänster och forskare som deltar 
i genomförandet av innovationsriktade 
åtgärder. Nätverket bör finansieras som en 
del av det tekniska stödet på unionsnivå.

(47) För att bidra till att uppnå Europeiska 
innovationspartnerskapets mål för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket bör ett nätverk inrättas inom 
ramen för detta partnerskap för att skapa 
nätverk mellan aktionsgrupper, 
rådgivningstjänster, icke-statliga 
organisationer och forskare som deltar i 
genomförandet av innovationsriktade 
åtgärder. Nätverket bör finansieras som en 
del av det tekniska stödet på unionsnivå.

Or. en

Motivering

För att dessa Europeiska innovationspartnerskap ska fungera är det väsentligt att icke-
statliga organisationer har tillång till och kan bidra till nätverket på samma villkor. Det finns 
därför ingen anledning att inte tydligt nämna dem i texten.

Ändringsförslag 190
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Under programperioden 2007–2013 
arbetade ett expertnätverk specialiserat på 
utvärdering inom ramen för Europeiska 
nätverket för landsbygdsutveckling. För att 
ta hänsyn till de särskilda 
utvärderingsbehoven bör ett Europeiskt 
nätverk för utvärdering av 
landsbygdsutveckling inrättas inför 
programperioden 2014–2020 för att 
sammanföra alla aktörer som deltar i 

(48) Under programperioden 2007–2013 
arbetade ett expertnätverk specialiserat på 
utvärdering inom ramen för Europeiska 
nätverket för landsbygdsutveckling. För att 
ta hänsyn till de särskilda 
utvärderingsbehoven bör ett Europeiskt 
nätverk för utvärdering av 
landsbygdsutveckling inrättas inför 
programperioden 2014–2020 för att 
sammanföra alla aktörer som deltar i 
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utvärderingsverksamhet och därmed 
underlätta kunskapsutbyte inom området. 
Nätverket bör finansieras som en del av det 
tekniska stödet på unionsnivå.

utvärderingsverksamhet och därmed 
underlätta kunskapsutbyte inom området. 
Nätverket bör förbli särskilt uppmärksamt 
på de framsteg som görs i fråga om 
kvinnors tillträde till medägarskap i 
jordbruk, till program till stöd för 
företagande och till alla initiativ som är 
inriktade på att stärka lika möjligheter för 
kvinnor och män på landsbygden.
Nätverket bör finansieras som en del av det 
tekniska stödet på unionsnivå.

Or. es

Ändringsförslag 191
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) EJFLU bör uppmärksamma 
unionens värdesättning av hur lokala 
utvecklingsstrategier och en 
transnationell dimension kan förstärka 
varandra, särskilt när en innovationsanda 
tillförs. EJFLU bör göra detta genom att 
dela ut priser till ett begränsat antal 
projekt som utgör exempel på projekt med 
de önskade egenskaperna. Priserna bör 
komplettera andra finansiella medel som 
är disponibla genom 
landsbygdsutvecklingspolitiken genom att 
de tilldelas vilka lämpliga större projekt 
som helst, vare sig det projektet också 
finansieras genom ett 
landsbygdsutvecklingsprogram eller inte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 192
Diane Dodds
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Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) EJFLU bör uppmärksamma 
unionens värdesättning av hur lokala 
utvecklingsstrategier och en 
transnationell dimension kan förstärka 
varandra, särskilt när en innovationsanda 
tillförs. EJFLU bör göra detta genom att 
dela ut priser till ett begränsat antal 
projekt som utgör exempel på projekt med 
de önskade egenskaperna. Priserna bör 
komplettera andra finansiella medel som 
är disponibla genom 
landsbygdsutvecklingspolitiken genom att 
de tilldelas vilka lämpliga större projekt 
som helst, vare sig det projektet också 
finansieras genom ett 
landsbygdsutvecklingsprogram eller inte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 193
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurseffektiv, produktiv och 
lågutsläppande jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP). 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare och bredare tillämpning
av innovationslösningar i praktiken. EIP 
bör skapa mervärde genom att öka 
användningen av och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument och 
främja synergieffekter mellan dem. Det bör 

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurseffektiv, miljövänlig och 
lågutsläppande jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP), inklusive 
sociala innovationer och framsteg. 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare, rättvis, tillgänglig och 
bredare tillämpning av 
innovationslösningar i praktiken. EIP bör 
skapa mervärde genom att öka 
användningen av, den rättvisa tillgången 
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även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt 
jordbruk.

till och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument (inklusive 
innovationer som avser miljövänligt 
jordbruk och sociala innovationer) och 
främja synergieffekter mellan dem. Det bör 
även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt 
jordbruk för att tillgodose medborgarnas 
efterfrågan på säkra, sunda och 
näringsrika livsmedel, liksom bredare 
aspekter av landsbygdsutveckling såsom 
bostäder, infrastruktur och tjänster på 
landsbygden. Fokus bör ligga på 
miljövänligt jordbruk och jordbruk med 
begränsad användning av insatsmedel, 
jordbrukarledd forskning och innovation 
samt social innovation inom 
landsbygdsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurseffektiv, produktiv och 
lågutsläppande jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP). 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare och bredare tillämpning 
av innovationslösningar i praktiken. EIP 
bör skapa mervärde genom att öka 
användningen av och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument och 
främja synergieffekter mellan dem. Det bör 
även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt 

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurseffektiv, produktiv, hållbar och
lågutsläppande jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP). 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare och bredare tillämpning 
av innovationslösningar i praktiken. EIP 
bör skapa mervärde genom att öka 
användningen av och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument och 
främja synergieffekter mellan dem. Det bör 
även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt
jordbruk, och måste främja ett 



PE489.640v01-00 126/167 AM\903101SV.doc

SV

jordbruk. kunskapsintensivt jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurseffektiv, produktiv och 
lågutsläppande jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP). 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare och bredare tillämpning 
av innovationslösningar i praktiken. EIP 
bör skapa mervärde genom att öka 
användningen av och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument och 
främja synergieffekter mellan dem. Det bör 
även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt 
jordbruk.

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurseffektiv, produktiv och 
lågutsläppande jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP). 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare och bredare tillämpning 
av innovationslösningar i praktiken. EIP 
bör skapa mervärde genom att öka 
användningen av och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument och 
främja synergieffekter mellan dem. Det bör 
även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt 
jordbruk, så att en dialog underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Genomförande av innovationsprojekt 
inom ramen för EIP bör utföras av 
verksamhetsgrupper som sammanför 
jordbrukare, forskare, rådgivare, företag 

(52) Genomförande av innovationsprojekt 
inom ramen för EIP bör utföras av 
verksamhetsgrupper som sammanför 
jordbrukare, forskare, rådgivare, 
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och andra aktörer som är berörda av 
innovation i jordbrukssektorn. För att 
säkerställa att resultaten från sådana 
projekt kommer hela sektorn till godo bör 
resultaten spridas.

icke-statliga organisationer, företag och 
andra aktörer som är berörda av innovation 
i jordbrukssektorn. För att säkerställa att 
resultaten från sådana projekt kommer hela 
sektorn till godo bör resultaten spridas.

Or. en

Motivering

Ett av de viktigaste inslagen i förordningen om landsbygdsutveckling är innovation. Ett 
innovationssystem definieras av Världsbanken som ett nätverk av organisationer, företag och 
individer som fokuserar på att ta fram nya produkter, nya processer och nya 
organisationsformer för ekonomisk användning, tillsammans med de institutioner och 
policyer som påverkar deras agerande och resultat. Det är viktigt att framhålla icke-statliga 
organisationer eftersom de tillhör de aktörer som skulle kunna hjälpa jordbrukarna att stärka 
sin marknadsställning i framtiden.

Ändringsförslag 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Det bör föreskrivas att totalbeloppet 
för unionsstödet till landsbygdsutveckling 
enligt denna förordning fastställs för 
perioden från den 1 januari 2014 till den 
31 december 2020, fördelningen per år och 
det lägsta belopp som ska koncentreras till 
regioner som utvecklas långsammare i 
enlighet med den fleråriga budgetplanen 
för perioden 2014–2020 och det 
interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och förbättring av 
budgetförfarandet för samma period. De 
anslag som finns tillgängliga via fonden 
bör indexregleras på ett schablonmässigt 
sätt.

(53) Det bör föreskrivas att totalbeloppet 
för unionsstödet till landsbygdsutveckling 
enligt denna förordning fastställs för 
perioden från den 1 januari 2014 till den 
31 december 2020, fördelningen per år och 
det lägsta belopp som ska koncentreras till 
regioner som utvecklas långsammare och 
till övergångsregioner som under 
perioden 2007–2013 har fått stöd genom 
konvergensmålet, men vars BNP per 
capita uppgår till mer än 75 % av 
genomsnittlig BNP per capita i EU 27, i 
enlighet med den fleråriga budgetplanen 
för perioden 2014–2020 och det 
interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och förbättring av 
budgetförfarandet för samma period. De 
anslag som finns tillgängliga via fonden 
bör indexregleras på ett schablonmässigt 
sätt.
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Or. de

Ändringsförslag 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Fördelningen per år och 
medlemsstat bör fastställas genom att 
nivån för unionens stöd till 
landsbygdsutveckling justeras så att man 
successivt frångår den historiska 
fördelningen. De medlemsstater där 
landsbygdsutvecklingsstödet per hektar är 
mindre än 90 % av genomsnittet bör 
därför minska skillnaden mellan sin 
aktuella nivå och denna nivå med en 
tredjedel. Denna justering bör finansieras 
proportionerligt av alla medlemsstater där 
nivån per hektar är högre än 
EU-genomsnittet. För att undvika en 
alltför kraftig minskning av motsvarande 
anslag bör dock dessa medlemsstaters 
bidrag inte överstiga X % av deras 
ursprungliga anslag.

Or. fr

Ändringsförslag 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att underlätta förvaltningen av 
EJFLU-medel bör det fastställas en enda 
EJFLU-bidragsnivå för 
landsbygdsutvecklingsprogram i 
förhållande till medlemsstaternas offentliga 

(54) För att underlätta förvaltningen av 
EJFLU-medel bör det fastställas en enda 
EJFLU-bidragsnivå för 
landsbygdsutvecklingsprogram i 
förhållande till medlemsstaternas offentliga 
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utgifter. För att ta hänsyn till den särskilda 
betydelsen eller arten av vissa typer av 
insatser bör särskilda stödnivåer anges i 
förhållande till dem. När det gäller regioner 
som utvecklas långsammare, de yttersta 
randområden som avses i fördraget och de 
mindre Egeiska öarna bör en lämplig 
EJFLU-bidragsnivå fastställas för att lindra 
effekterna av de särskilda begränsningar 
som uppstår till följd av utvecklingsnivån, 
den avlägsna belägenheten och 
ökaraktären.

utgifter. För att ta hänsyn till den särskilda 
betydelsen eller arten av vissa typer av 
insatser bör särskilda stödnivåer anges i 
förhållande till dem. När det gäller regioner 
som utvecklas långsammare, 
övergångsregioner som under perioden 
2007–2013 har fått stöd genom 
konvergensmålet, men vars BNP per 
capita uppgår till mer än 75 % av 
genomsnittlig BNP per capita i EU 27,
och de yttersta randområden som avses i 
fördraget och de mindre Egeiska öarna bör 
en lämplig EJFLU-bidragsnivå fastställas 
för att lindra effekterna av de särskilda 
begränsningar som uppstår till följd av 
utvecklingsnivån, den avlägsna 
belägenheten och ökaraktären.

Or. de

Ändringsförslag 200
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att underlätta förvaltningen av 
EJFLU-medel bör det fastställas en enda 
EJFLU-bidragsnivå för 
landsbygdsutvecklingsprogram i 
förhållande till medlemsstaternas offentliga 
utgifter. För att ta hänsyn till den särskilda 
betydelsen eller arten av vissa typer av 
insatser bör särskilda stödnivåer anges i 
förhållande till dem. När det gäller regioner 
som utvecklas långsammare, de yttersta 
randområden som avses i fördraget och de 
mindre Egeiska öarna bör en lämplig 
EJFLU-bidragsnivå fastställas för att lindra 
effekterna av de särskilda begränsningar 
som uppstår till följd av utvecklingsnivån, 
den avlägsna belägenheten och 

(54) För att underlätta förvaltningen av 
EJFLU-medel bör det fastställas en enda 
EJFLU-bidragsnivå för 
landsbygdsutvecklingsprogram i 
förhållande till medlemsstaternas offentliga 
utgifter. För att ta hänsyn till den särskilda 
betydelsen eller arten av vissa typer av 
insatser bör särskilda stödnivåer anges i 
förhållande till dem. Därför bör en 
samfinansieringsnivå på 60 % fastställas 
för den verksamhet som avses i artiklarna 
29, 30, 31 och 34, och högre 
samfinansieringsnivåer bör också vara 
möjliga för samarbetsåtgärder. När det 
gäller regioner som utvecklas 
långsammare, de yttersta randområden som 
avses i fördraget och de mindre Egeiska 
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ökaraktären. öarna bör en lämplig EJFLU-bidragsnivå 
fastställas för att lindra effekterna av de 
särskilda begränsningar som uppstår till 
följd av utvecklingsnivån, den avlägsna 
belägenheten och ökaraktären.

Or. en

Ändringsförslag 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att underlätta förvaltningen av 
EJFLU-medel bör det fastställas en enda 
EJFLU-bidragsnivå för 
landsbygdsutvecklingsprogram i 
förhållande till medlemsstaternas offentliga 
utgifter. För att ta hänsyn till den särskilda 
betydelsen eller arten av vissa typer av 
insatser bör särskilda stödnivåer anges i 
förhållande till dem. När det gäller regioner 
som utvecklas långsammare, de yttersta 
randområden som avses i fördraget och de 
mindre Egeiska öarna bör en lämplig 
EJFLU-bidragsnivå fastställas för att lindra 
effekterna av de särskilda begränsningar 
som uppstår till följd av utvecklingsnivån, 
den avlägsna belägenheten och 
ökaraktären.

(54) För att underlätta förvaltningen av 
EJFLU-medel bör det fastställas en enda 
EJFLU-bidragsnivå för 
landsbygdsutvecklingsprogram i 
förhållande till medlemsstaternas offentliga 
utgifter. För att ta hänsyn till den särskilda 
betydelsen eller arten av vissa typer av 
insatser bör särskilda stödnivåer anges i 
förhållande till dem. När det gäller regioner 
som utvecklas långsammare,
övergångsregioner, de yttersta 
randområden som avses i fördraget och de 
mindre Egeiska öarna bör en lämplig 
EJFLU-bidragsnivå fastställas för att lindra 
effekterna av de särskilda begränsningar 
som uppstår till följd av utvecklingsnivån, 
den avlägsna belägenheten och 
ökaraktären.

Or. es

Ändringsförslag 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 54a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) För att bidra till uppnåendet av 
särskilda mål inom ramen för en 
prioritering kan finansieringsinstrument 
användas baserat på en 
förhandsbedömning som har identifierat 
marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringssituationer samt 
investeringsbehov. Dessa instrument kan 
inrättas i enlighet med artiklarna 32–40 i 
avdelning IV i förordning 
(EU) nr ...CSF/2012.

Or. en

Ändringsförslag 203
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder 
som krävs och införa adekvata 
bestämmelser för att se till att deras 
åtgärder för landsbygdsutveckling kan 
verifieras och kontrolleras. Därför bör 
förvaltningsmyndigheten och det 
utbetalande organet tillhandahålla en 
förhandsbedömning och svara för 
bedömningen av åtgärder under hela den 
tid programmet genomförs. Åtgärder som 
inte uppfyller detta villkor bör anpassas.

(56) Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder 
som krävs och införa adekvata 
bestämmelser för att se till att deras 
åtgärder för landsbygdsutveckling kan 
verifieras och kontrolleras. Därför bör 
förvaltningsmyndigheten och det 
utbetalande organet tillhandahålla en 
förhandsbedömning och svara för 
bedömningen av åtgärder under hela den 
tid programmet genomförs, med hänsyn 
till proportionalitetsprincipen när det 
gäller små bidrag. Åtgärder som inte 
uppfyller detta villkor bör anpassas.

Or. pt

Ändringsförslag 204
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Varje landsbygdsutvecklingsprogram 
bör vara föremål för övervakning för att det 
ska vara möjligt att regelbundet kontrollera 
genomförandet av programmet och hur 
långt man har kommit i fråga om att uppnå 
de specifika målen i programmet. För att 
man ska kunna påvisa och förbättra 
EJFLU-åtgärdernas måluppfyllelse och 
effekter krävs också lämpliga utvärderingar 
avseende förberedelser, genomförande och 
slutförande av ett program. Därför bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
gemensamt sätta upp ett övervaknings- och 
utvärderingssystem i syfte att påvisa 
framsteg och bedöma de effekter och den 
effektivitet som uppnås vid tillämpning av 
landsbygdsutvecklingspolitiken.

(59) Varje landsbygdsutvecklingsprogram 
bör vara föremål för övervakning för att det 
ska vara möjligt att regelbundet kontrollera 
genomförandet av programmet och hur 
långt man har kommit i fråga om att uppnå 
de specifika målen i programmet. För att 
man ska kunna påvisa och förbättra 
EJFLU-åtgärdernas måluppfyllelse och 
effekter krävs också lämpliga utvärderingar 
avseende förberedelser, genomförande och 
slutförande av ett program. Därför bör 
kommissionen, Europaparlamentet och 
medlemsstaterna gemensamt sätta upp ett 
övervaknings- och utvärderingssystem i 
syfte att påvisa framsteg och bedöma de 
effekter och den effektivitet som uppnås 
vid tillämpning av 
landsbygdsutvecklingspolitiken.

Or. de

Ändringsförslag 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att dessutom säkerställa 
förenlighet med de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som är 
berättigade till unionsstöd och för att 
förenkla förfaranden, bör utbetalningar 
som görs av medlemsstaterna i syfte att 
tillhandahålla extra nationell finansiering
för landsbygdsutvecklingsinsatser för vilka 
unionsstöd är beviljat och som faller inom 
tillämpningsområdet för artikel 42 i 
fördraget godkännas som en del av 
programplaneringen enligt ett 

(65) För att dessutom säkerställa 
förenlighet med de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som är 
berättigade till unionsstöd och för att 
förenkla förfaranden, bör utbetalningar 
som görs av medlemsstaterna för 
landsbygdsutvecklingsinsatser för vilka 
unionsstöd är beviljat och som inte faller 
inom tillämpningsområdet för artikel 42 i 
fördraget godkännas som en del av 
programplaneringen enligt ett 
anmälningsförfarande i överensstämmelse 



AM\903101SV.doc 133/167 PE489.640v01-00

SV

anmälningsförfarande i överensstämmelse 
med bestämmelserna i denna förordning. 
För att säkerställa att dessa stöd övervakas 
på lämpligt sätt bör kommissionen vid sin 
bedömning tillämpa de kriterier som 
fastställts för tillämpningen av artikel 107 i 
fördraget på ett analogt sätt. För att 
säkerställa att inte extra nationell 
finansiering som inte är godkänd av 
kommissionen tillämpas bör den berörda 
medlemsstaten inte verkställa sin 
föreslagna extra finansiering av 
landsbygdsutveckling innan den har 
godkänts. De stöd som medlemsstaterna 
ger som nationella komplement till de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som får 
unionsstöd och som inte omfattas av 
artikel 42 i fördraget bör anmälas till 
kommissionen i enlighet med artikel 108.3 
i fördraget, utom om de omfattas av en 
förordning som antagits i enlighet med 
rådets förordning 994/9821, och stöden får 
inte genomföras förrän förfarandet har 
avslutats genom att kommissionen ger sitt 
slutliga godkännande.

med bestämmelserna i denna förordning. 
För att säkerställa att dessa stöd övervakas 
på lämpligt sätt bör kommissionen vid sin 
bedömning tillämpa de kriterier som 
fastställts för tillämpningen av artikel 107 i 
fördraget på ett analogt sätt.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med vår ändring av artikel 66.

Ändringsförslag 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att dessutom säkerställa 
förenlighet med de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som är 
berättigade till unionsstöd och för att 
förenkla förfaranden, bör utbetalningar 

(65) För att dessutom säkerställa 
förenlighet med de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som är 
berättigade till unionsstöd och för att 
förenkla förfaranden, bör utbetalningar 
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som görs av medlemsstaterna i syfte att 
tillhandahålla extra nationell finansiering
för landsbygdsutvecklingsinsatser för vilka 
unionsstöd är beviljat och som faller inom 
tillämpningsområdet för artikel 42 i 
fördraget godkännas som en del av 
programplaneringen enligt ett 
anmälningsförfarande i överensstämmelse 
med bestämmelserna i denna förordning. 
För att säkerställa att dessa stöd övervakas 
på lämpligt sätt bör kommissionen vid sin 
bedömning tillämpa de kriterier som 
fastställts för tillämpningen av artikel 107 i 
fördraget på ett analogt sätt. För att 
säkerställa att inte extra nationell 
finansiering som inte är godkänd av 
kommissionen tillämpas bör den berörda 
medlemsstaten inte verkställa sin 
föreslagna extra finansiering av 
landsbygdsutveckling innan den har 
godkänts. De stöd som medlemsstaterna 
ger som nationella komplement till de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som får 
unionsstöd och som inte omfattas av 
artikel 42 i fördraget bör anmälas till 
kommissionen i enlighet med artikel 108.3 
i fördraget, utom om de omfattas av en 
förordning som antagits i enlighet med 
rådets förordning 994/9821, och stöden får 
inte genomföras förrän förfarandet har 
avslutats genom att kommissionen ger sitt 
slutliga godkännande.

som görs av medlemsstaterna för 
landsbygdsutvecklingsinsatser för vilka 
unionsstöd är beviljat och som inte faller 
inom tillämpningsområdet för artikel 42 i 
fördraget godkännas som en del av 
programplaneringen enligt ett 
anmälningsförfarande i överensstämmelse 
med bestämmelserna i denna förordning. 
För att säkerställa att dessa stöd övervakas 
på lämpligt sätt bör kommissionen vid sin 
bedömning tillämpa de kriterier som 
fastställts för tillämpningen av artikel 107 i 
fördraget på ett analogt sätt.

Or. es

Motivering

Denna ändring överensstämmer med den ändring som föreslås av avdelning VII om statsstöd.

Ändringsförslag 207
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 65
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att dessutom säkerställa 
förenlighet med de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som är 
berättigade till unionsstöd och för att 
förenkla förfaranden, bör utbetalningar 
som görs av medlemsstaterna i syfte att 
tillhandahålla extra nationell finansiering
för landsbygdsutvecklingsinsatser för vilka 
unionsstöd är beviljat och som faller inom 
tillämpningsområdet för artikel 42 i 
fördraget godkännas som en del av 
programplaneringen enligt ett 
anmälningsförfarande i överensstämmelse 
med bestämmelserna i denna förordning. 
För att säkerställa att dessa stöd övervakas 
på lämpligt sätt bör kommissionen vid sin 
bedömning tillämpa de kriterier som 
fastställts för tillämpningen av artikel 107 i 
fördraget på ett analogt sätt. För att 
säkerställa att inte extra nationell 
finansiering som inte är godkänd av 
kommissionen tillämpas bör den berörda 
medlemsstaten inte verkställa sin 
föreslagna extra finansiering av 
landsbygdsutveckling innan den har 
godkänts. De stöd som medlemsstaterna 
ger som nationella komplement till de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som får 
unionsstöd och som inte omfattas av 
artikel 42 i fördraget bör anmälas till 
kommissionen i enlighet med artikel 108.3 
i fördraget, utom om de omfattas av en 
förordning som antagits i enlighet med 
rådets förordning 994/9821, och stöden får 
inte genomföras förrän förfarandet har 
avslutats genom att kommissionen ger sitt 
slutliga godkännande.

(65) För att dessutom säkerställa 
förenlighet med de 
landsbygdsutvecklingsåtgärder som är 
berättigade till unionsstöd och för att 
förenkla förfaranden, bör utbetalningar 
som görs av medlemsstaterna för 
landsbygdsutvecklingsinsatser för vilka 
unionsstöd är beviljat och som inte faller 
inom tillämpningsområdet för artikel 42 i 
fördraget godkännas som en del av 
programplaneringen enligt ett 
anmälningsförfarande i överensstämmelse 
med bestämmelserna i denna förordning. 
För att säkerställa att dessa stöd övervakas 
på lämpligt sätt bör kommissionen vid sin 
bedömning tillämpa de kriterier som 
fastställts för tillämpningen av artikel 107 i 
fördraget på ett analogt sätt.

Or. es

Ändringsförslag 208
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning bör 
kommissionen ges
genomförandebefogenheter med avseende 
på presentationen av 
landsbygdsutvecklingsprogram, 
godkännande och ändringar av program, 
förfaranden och tidsplaner för 
godkännande av programmen, förfaranden 
och tidsplaner för godkännande av 
ändringar av programmen, inklusive deras 
ikraftträdande och inlämningsfrekvens, 
särskilda villkor för genomförande av 
landsbygdsutvecklingsåtgärder, strukturen 
och funktionen hos nätverk som skapas 
genom denna förordning, antagande av 
övervaknings- och utvärderingssystem, 
regler för drift av informationssystemet.
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med 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.

(68) För att garantera enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 90
med avseende på presentationen av 
landsbygdsutvecklingsprogram, 
godkännande och ändringar av program, 
förfaranden och tidsplaner för 
godkännande av programmen, förfaranden 
och tidsplaner för godkännande av 
ändringar av programmen, inklusive deras 
ikraftträdande och inlämningsfrekvens, 
särskilda villkor för genomförande av 
landsbygdsutvecklingsåtgärder, strukturen 
och funktionen hos nätverk som skapas 
genom denna förordning, antagande av 
övervaknings- och utvärderingssystem, 
regler för drift av informationssystemet.

Or. de

Motivering

Ovan nämnda beslut är inga rent tekniska beslut.

Ändringsförslag 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led l
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) övervaknings- och utvärderingssystem:
generell strategi som utarbetats av 
kommissionen och medlemsstaterna och 
där det fastställs ett begränsat antal 
gemensamma indikatorer rörande 
utgångsläget och programmens finansiella 
genomförande, utfall, resultat och 
påverkan.

(f) övervaknings- och utvärderingssystem:
generell strategi som utarbetats av 
kommissionen och medlemsstaterna och 
där det fastställs ett begränsat antal 
gemensamma indikatorer rörande 
utgångsläget och programmens finansiella 
genomförande, utfall och resultat. Det 
behöver inte begränsas till en kvantitativ 
strategi för programmet utan kan vid 
behov ersättas med en kvalitativ strategi 
för genomförandet med lämpliga metoder.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) övervaknings- och utvärderingssystem:
generell strategi som utarbetats av 
kommissionen och medlemsstaterna och 
där det fastställs ett begränsat antal 
gemensamma indikatorer rörande 
utgångsläget och programmens finansiella 
genomförande, utfall, resultat och 
påverkan.

(f) övervaknings- och utvärderingssystem:
generell strategi som utarbetats av 
kommissionen och medlemsstaterna och 
där det fastställs ett begränsat antal 
gemensamma indikatorer rörande 
utgångsläget och programmens finansiella 
genomförande, utfall och resultat. Det 
behöver inte begränsas till en kvantitativ 
strategi för programmet utan kan vid 
behov ersättas med en kvalitativ strategi 
för genomförandet med lämpliga metoder.

Or. fr

Ändringsförslag 211
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led p
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) regioner som utvecklas långsammare: 
regioner vars bruttonationalprodukt (BNP) 
per capita är lägre än 75 % av den 
genomsnittliga bruttonationalprodukten för 
EU-27.

(j) regioner som utvecklas långsammare: 
regioner som omfattas av 
konvergensmålet i den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 och har en 
bruttonationalprodukt (BNP) per capita 
under 75 % av den genomsnittliga 
bruttonationalprodukten för EU-27.

Or. pt

Ändringsförslag 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) övergångsregioner: regioner vilkas 
BNP per capita uppgår till mellan 75 % 
och 90 % av EU-27:s genomsnittliga 
BNP.

Or. es

Motivering

Man måste beakta övergångsregionerna i överensstämmelse med ändringen av artikel 65 om 
fondens bidrag.

Ändringsförslag 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) övergångsregioner: regioner vilkas 
BNP per capita uppgår till mellan 75 % 
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och 90 % av EU-27:s genomsnittliga 
BNP.

Or. es

Motivering

Man måste beakta övergångsregionerna i enlighet med ändringen av artikel 65 om fondens 
bidrag.

Ändringsförslag 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) övergångsregioner: regioner vars 
bruttonationalprodukt (BNP) per 
invånare ligger mellan 75 % och 90 % av 
genomsnittlig BNP för EU-27.

Or. fr

Ändringsförslag 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) jordbruk med högt naturvärde:
driftssystem som innefattar 
jordbruksverksamhet och jordbruksmark 
som på grund av sina egenskaper kan 
förväntas främja stor biologisk mångfald 
eller arter och livsmiljöer av 
bevarandeintresse. Dessa system 
kännetecknas av lågintensivt jordbruk 
och en hög andel naturlig eller 
kulturformad växtlighet. De kan också 
kännetecknas av stor mångfald i 
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växttäcket.

Or. en

Ändringsförslag 216
George Lyon, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) jordbruk med högt naturvärde:
driftssystem som innefattar 
jordbruksverksamhet och jordbruksmark 
som på grund av sina egenskaper kan 
förväntas främja stor biologisk mångfald 
eller arter och livsmiljöer av 
bevarandeintresse. Dessa system 
kännetecknas av lågintensivt jordbruk 
och en hög andel naturlig eller 
kulturformad växtlighet. De kan också 
kännetecknas av stor mångfald i 
växttäcket.

Or. en

Motivering

Jordbruk med högt naturvärde är ett hållbart driftssystem vars värde måste erkännas. 
Strategier för landsbygdsutveckling och biologisk mångfald har det gemensamma målet att 
bevara driftssystem med högt naturvärde. För att jordbruk med högt naturvärde effektivt ska 
kunna integreras och stödjas som ett övergripande tema inom landsbygdsutvecklingen är det 
väsentligt att definitionen förs in bland definitionerna i förordningen om 
landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 217
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) jordbruk med högt naturvärde:
driftssystem som innefattar 
jordbruksverksamhet och jordbruksmark 
som på grund av sina egenskaper kan 
förväntas främja stor biologisk mångfald 
eller arter och livsmiljöer av 
bevarandeintresse. Dessa system 
kännetecknas av lågintensivt jordbruk 
och en hög andel naturlig eller 
kulturformad växtlighet. De kan också 
kännetecknas av stor mångfald i 
växttäcket.

Or. en

Motivering

Jordbruk med högt naturvärde är ett hållbart driftssystem vars värde måste erkännas. Ett 
tematiskt delprogram bör inrättas för att säkra konsekvent stöd för och skydd av dessa 
system.

Ändringsförslag 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) transaktionskostnad: kostnad som är 
knuten till ett åtagande, men som inte 
direkt kan hänföras till dess 
genomförande.

(l) transaktionskostnad: kostnad som är 
knuten till ett åtagande som indirekt 
genererats av dess genomförande.

Or. ro

Ändringsförslag 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led r
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) transaktionskostnad: kostnad som är 
knuten till ett åtagande, men som inte 
direkt kan hänföras till dess genomförande.

(l) transaktionskostnad: kostnad som är 
knuten till ett åtagande, men som inte 
direkt kan hänföras till dess genomförande. 
Den kan beräknas på grundval av en 
standardkostnad.

Or. fr

Ändringsförslag 220
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) jordbruk: kontrollerad användning av 
djur, växter, svamp och andra livsformer 
främst för att producera livsmedel, men 
även fibrer, biodrivmedel och andra 
produkter för att upprätthålla liv, och 
därmed inbegripet skogsbruk och 
boskapsskötsel.

Or. pt

Ändringsförslag 221
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(lb) produktionssystem: en samling av 
mark och insatser som förvaltas som en 
helhet.

Or. pt
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Ändringsförslag 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(s) utnyttjad jordbruksareal: utnyttjad 
jordbruksareal i den mening som avses i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1200/2009 av den 30 november 200928.

(m) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor, även de som 
ingår i agri-silvo-pastorala 
brukningssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) åkermark: plöjd mark som utnyttjas 
för vegetabilieproduktion eller areal som 
är tillgänglig för vegetabilieproduktion 
men som ligger i träda, inbegripet areal 
uttagen i enlighet med artiklarna 22, 23 
och 24 i förordning (EG) nr 1257/1999, 
artikel 39 i förordning (EG) nr 1698/2005 
och artikel 29 i förordning (EU) 
nr [...][förordningen om 
landsbygdsutveckling] oavsett om marken 
används för växthusproduktion eller 
produktion under annat fast eller rörligt 
skydd.

Or. fr

Ändringsförslag 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella



PE489.640v01-00 144/167 AM\903101SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led mb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(mb) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
betesmark, och som odlas på marken i 
fem år eller mer och ger upprepade 
skördar, även plantskolor och skottskog 
med kort omloppstid.

Or. fr

Ändringsförslag 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led mc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(mc) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller andra 
örtartade, busk- och/eller trädartade 
fodergrödor naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som lämpar 
sig för bete och inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera. 

Or. fr

Ändringsförslag 226
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led mc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(mc) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller andra 
örtartade, busk- och/eller trädartade 
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fodergrödor naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) som inte har ingått 
i växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera.

Or. fr

Ändringsförslag 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led md (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(md) gräs eller annat foder: alla växter 
som är vanliga på arealer med naturligt 
bete (örtartat, busk- och/eller trädartat) 
eller brukar ingå i fröblandningar för 
betes- eller ängsmark i medlemsstaten 
(oavsett om marken används för betesdjur 
eller inte).

Or. fr

Ändringsförslag 228
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led md (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(md) gräs eller annat foder: alla växter 
som är vanliga på arealer med naturligt 
bete eller brukar ingå i fröblandningar 
för betes- eller ängsmark i medlemsstaten 
(oavsett om marken används för betesdjur 
eller inte).

Or. fr
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Ändringsförslag 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led me (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(me) agri-silvo-pastoralt 
brukningssystem: produktionssystem där 
både träd och växter odlas eller betas 
inom eller längs med samma skiften.

Or. fr

Ändringsförslag 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(u) ogynnsamma väderförhållanden: 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, såsom frost, 
stormar och hagel, is, kraftigt regn eller 
allvarlig torka.

(o) ogynnsamma väderförhållanden: 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, såsom 
bland annat frost, stormar och hagel, is, 
kraftigt regn eller allvarlig torka.

Or. es

Motivering

Andra fenomen, utöver de angivna, kan uppträda.

Ändringsförslag 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(u) ogynnsamma väderförhållanden: (o) ogynnsamma väderförhållanden: 
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sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, såsom frost, 
stormar och hagel, is, kraftigt regn eller 
allvarlig torka.

sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, såsom frost, 
stormar, cykloner, hagel, is, kraftigt regn 
eller allvarlig torka.

Or. it

Ändringsförslag 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) naturkatastrof: en naturlig händelse av 
biotiskt eller abiotiskt slag som leder till 
stora störningar på jordbrukets 
produktionssystem och på 
skogsstrukturerna och som orsakar stora 
ekonomiska skador för jord- och
skogsbruket.

(r) naturkatastrof: en naturlig händelse av 
biotiskt eller abiotiskt slag som leder till 
stora störningar på jordbrukets 
produktionssystem och på 
skogsstrukturerna och som orsakar stora 
ekonomiska skador för jord- eller
skogsbruket.

Or. ro

Ändringsförslag 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer inom direktförsäljning, lokala 
marknader och jordbruk med stöd från 
lokalsamhället, som idkar samarbete och 
arbetar för lokal ekonomisk utveckling 
samt nära geografiska och sociala 
förbindelser mellan tillverkare och 
konsumenter.

Or. en
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Motivering

För att främja en helhetssyn på utveckling av korta leveranskedjor och direkt tillgodose 
behoven hos landsbygdssamhällen bör definitionen av korta leveranskedjor innehålla en 
särskild hänvisning till försäljningskanaler som direktförsäljning, lokala marknader och 
jordbruk med stöd från lokalsamhället som ett sätt för jordbrukare och producenter att 
saluföra livsmedelsprodukter av hög kvalitet.

Ändringsförslag 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer inom direktförsäljning, lokala 
marknader och jordbruk med stöd från 
lokalsamhället, som idkar samarbete och 
arbetar för lokal ekonomisk utveckling 
samt nära geografiska och sociala 
förbindelser mellan tillverkare och 
konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 235
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer inom direktförsäljning, lokala 
marknader och jordbruk med stöd från 
lokalsamhället, som idkar samarbete och 
arbetar för lokal ekonomisk utveckling 
samt nära geografiska och sociala 
förbindelser mellan tillverkare och 
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konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 236
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal jordbrukare 
och andra ekonomiska aktörer som idkar 
samarbete och arbetar för lokal ekonomisk 
utveckling samt nära geografiska och 
sociala förbindelser mellan tillverkare och 
konsumenter;

Or. en

Ändringsförslag 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som har direkt kontakt med 
konsumenten och som idkar samarbete 
och arbetar för lokal ekonomisk utveckling 
samt nära geografiska och sociala 
förbindelser mellan tillverkare och 
konsumenter;

Or. it
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Ändringsförslag 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som har direkt kontakt med 
konsumenten och som idkar samarbete 
och arbetar för lokal ekonomisk utveckling 
samt nära geografiska och sociala 
förbindelser mellan tillverkare och 
konsumenter;

Or. it

Ändringsförslag 239
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling med hjälp 
av en lokal utvecklingsstrategi samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led z
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(z) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter.

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare, bearbetningsföretag och 
konsumenter.

Or. fr

Ändringsförslag 241
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led å

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(å) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

(u) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 35 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har kvalificerade färdigheter 
och yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

Or. de

Ändringsförslag 242
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led å

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(å) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

(u) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
högst 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.
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Or. en

Ändringsförslag 243
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led å

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(å) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 244
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led å

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(å) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 245
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led å
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(å) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

(u) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 246
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led å

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(å) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

(u) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och/eller särskild 
företagaranda och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

Or. it

Ändringsförslag 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led å

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(å) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, har tillräckliga färdigheter 
och yrkeskvalifikationer och startar ett 

(u) ung jordbrukare: jordbrukare som är 
under 40 år vid tidpunkten för inlämnande 
av ansökan, startar ett jordbruksföretag för 
första gången, är chef för företaget 
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jordbruksföretag för första gången;
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

och/eller har tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer.

Or. it

Ändringsförslag 248
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) kvinnlig jordbrukare: en fysisk 
kvinnlig person som bedriver 
”jordbruksverksamhet” enligt
definitionen i förordning 
(EU) nr DP/2012.

Or. en

Ändringsförslag 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) ny jordbrukare: jordbrukare som har 
tillräckliga färdigheter och 
yrkeskvalifikationer och startar ett 
jordbruksföretag för första gången; 
jordbrukaren ska vara chef för företaget.

Or. fr

Ändringsförslag 250
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) jordbrukare: en aktiv jordbrukare 
enligt artikel 4.1 a och artikel 9 i 
förordning (EU) om regler för direktstöd 
för jordbrukare inom de stödordningar 
som ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) jordbrukare: en aktiv jordbrukare 
enligt artikel 4.1 a och artikel 9 i 
förordning (EU) nr [...]om regler för 
direktstöd för jordbrukare inom de 
stödordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) löntagare inom jordbruket: löntagare 
som utövar jordbruksarbete för annans 
räkning som fast anställd, fast anställd 
säsongsvis eller tillfälligt anställd och vars 
verksamhet är väsentlig som 
jordbruksarbetets grundval och i 
värdekedjan och vars förhållanden 
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beträffande stabilitet, trygghet och 
yrkesmässighet måste förbättras.

Or. es

Ändringsförslag 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xb) kvinnlig jordbrukare: kvinna som 
bedriver jordbruksverksamhet enligt 
definitionen i denna förordning.

Or. es

Motivering

I förslaget till förordning bör det ingå åtgärder för kvinnliga jordbrukare.

Ändringsförslag 254
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) producentorganisationer: 
organisationer som avses i 
förordning 2011/0821 om upprättande av 
en samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter.

Or. es

Ändringsförslag 255
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xb) sammanslutning av 
producentorganisationer: 
sammanslutningar som avses i 
förordning 2011/0281 om upprättande av 
en samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter.

Or. es

Ändringsförslag 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) Sammanslutningar av 
producentorganisationer 
Producentorganisationer såsom de 
definieras i artikel 107 i förslaget om en 
samlad marknadsordning. 

Or. it

Ändringsförslag 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) ”Företag som tillhandahåller 
jordbrukstjänster” Jordbrukstekniska 
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företagare som erbjuder professionella 
och kvalificerade jordbrukstjänster i 
landsbygdsområden och som åt en tredje 
part utför arbeten som är kopplade till 
åkergrödor, uppfödning, skogsbruk och 
skötsel av gröna områden, i de fall då 
användning av otympliga och tekniskt 
avancerade verktyg och maskiner 
efterfrågas.

Or. it

Ändringsförslag 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) jordbrukstjänster Arbeten som utförs 
inom områdena för åkergrödor, 
uppfödning, skogsbruk och skötsel av 
gröna områden, utförda av företag som 
tillhandahåller jordbrukstjänster åt 
offentliga och privata uppdragsgivare.

Or. it

Ändringsförslag 259
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) innovation: initiativ och 
verksamheter som bedrivs av jordbrukare, 
grupper av jordbrukare, 
landsbygdssamhällen, icke-statliga 
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organisationer, företag på landsbygden 
eller offentlig-privata partnerskap, med 
eller utan medverkan av forskare och 
akademiker, som underlättar utbyte av 
bra metoder och kunnande samt 
forskning och teknik som gör det möjligt 
att ta fram nya produkter, nya processer 
och nya organisationsformer mellan 
aktörerna för ekonomisk användning och 
därmed bidrar till bättre 
levnadsförhållanden, hållbara metoder 
och inkomst.

Or. en

Ändringsförslag 260
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xb) samhällsledd lokal utveckling: 
decentraliserad styrning underifrån och 
partnerskapsåtgärder på lokal och 
subregional nivå som uppmuntrar aktörer 
på landsbygden att planera och 
genomföra sektorsövergripande, 
områdesbaserade lokala 
utvecklingsstrategier som främjar lokalt 
inflytande, kapacitetsuppbyggnad och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 261
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xc) småbruk: småskaliga 
jordbruksenheter, inbegripet 
deltidsjordbrukare och delvis 
självhushållande jordbrukare, med 
mindre än 5 hektar eller 25 % av den 
genomsnittliga gårdsomsättningen i en 
medlemsstat eller region.

Or. en

Ändringsförslag 262
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xd) icke-kemiskt jordbruk: alternativa 
växtskyddsmetoder, som bygger på sådana 
jordbrukstekniker som anges i punkt 1 i 
bilaga III till direktiv 2009/128/EG eller 
fysiska, mekaniska eller biologiska 
metoder för bekämpning av skadegörare 
och ogräs. 

Or. en

Ändringsförslag 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xa) icke-kemiskt jordbruk: alternativa 
växtskyddsmetoder, som bygger på sådana 
jordbrukstekniker som anges i punkt 1 i 
bilaga III till direktiv 2009/128/EG eller 
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fysiska, mekaniska eller biologiska 
metoder för bekämpning av skadegörare 
och ogräs.

Or. en

Ändringsförslag 264
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xe) avancerat hållbart driftssystem: 
integrerade odlingsmetoder som går 
utöver gällande tvärvillkor 
(förordningarna ..xxx) i en ständig 
strävan att förbättra förvaltningen av 
näringscykler, energieffektivitet och 
avfallsminskning, samtidigt som 
mångfalden i fråga om grödor och vilda 
djur och växter på gården bibehålls och 
ökar.

Or. en

Ändringsförslag 265
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xf) ohållbara driftssystem: odlings- och 
djurhållningsmetoder som upprepade 
gånger bryter mot gällande tvärvillkor 
(enligt bilaga II till den horisontella 
förordningen) på grund av driftssystemets 
grundläggande karaktär.
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Or. en

Motivering

De relevanta tvärvillkoren innefattar följande: bristande förvaltning av näringscykeln och 
förorening av grundvatten (god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 1–3 och 
föreskrivna verksamhetskrav 1a), överbetning i förhållande till tillgänglig areal (god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 3a) och stort beroende av extern energi och 
externa näringstillskott, biologisk mångfald (föreskrivna verksamhetskrav 2–3 och 3a) samt 
livsmedelssäkerhet (föreskrivna verksamhetskrav 4–6)

Ändringsförslag 266
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led xg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(xg) jordbruk med högt naturvärde: 
driftssystem som innefattar 
jordbruksverksamhet och jordbruksmark 
som på grund av sina egenskaper kan 
förväntas främja stor biologisk mångfald 
eller arter och livsmiljöer av 
bevarandeintresse. Dessa system 
kännetecknas av lågintensivt jordbruk 
och en hög andel naturlig eller 
kulturformad växtlighet. De kan också 
kännetecknas av stor mångfald i 
växttäcket.

Or. en

Ändringsförslag 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Definitionerna i artikel 4 i förordning 
(EU) nr [...] [direktstöd] ska även 
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tillämpas i denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller definitionen av begreppet 
ung jordbrukare i punkt 1 u ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 90 
rörande villkoren för att en juridisk person 
ska kunna betraktas som ung jordbrukare, 
inbegripet inrättande av en uppskovsperiod 
för att förvärva yrkeskunskaper.

2. När det gäller definitionen av begreppet 
ung jordbrukare i punkt 1 u och småbruk i 
punkt 1 xc ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 90 rörande villkoren 
för att en juridisk person ska kunna 
betraktas som ung jordbrukare eller 
småbrukare, inbegripet inrättande av en 
uppskovsperiod för att förvärva 
yrkeskunskaper, och med beaktande av de 
särskilda förhållandena i varje 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 269
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
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mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimattålig, innovativ och 
ekonomiskt hållbar.

Or. en

Ändringsförslag 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbruks- och 
skogssektor blir mer territoriellt och
miljömässigt balanserad, klimatvänlig och 
klimattålig samt konkurrenskraftig, 
produktiv och innovativ.

Or. de

Motivering

Målen med EJFLU bör vara samstämda med tillväxtmålen i Europa 2020-strategin och 
därför bör jordbruksföretagens konkurrenskraft främjas. Jord- och skogsbruk är direkt 
kopplade till varandra, därför måste de betraktas som en övergripande sektor.

Ändringsförslag 271
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens socioekonomiska 
utveckling i landsbygdsområdena blir mer 
territoriellt och miljömässigt balanserad, 
klimatvänlig och klimattålig samt 
innovativ.

Or. de

Ändringsförslag 272
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig,
innovativ och ekonomiskt hållbar.

Or. en

Ändringsförslag 273
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ, inklusive skogar, som bör 
ha den viktiga rollen att alltid producera 
den nödvändiga mängden bra livsmedel 
inom EU för unionens folk.

Or. pt

Ändringsförslag 274
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
genom att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela unionen på ett 
sätt som kompletterar den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra instrument, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

EJFLU ska bidra till Europa 2020-strategin 
inom ramen för en europeisk 
landsbygdsutvecklingsstrategi genom att 
främja en hållbar landsbygdsutveckling i 
hela unionen på ett sätt som kompletterar 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
andra instrument, och på ett sätt som ger 
samordning och komplementaritet med
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

Or. fr
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