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Ändringsförslag 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mottagaren av det stöd som anges i 
punkt 1 a och 1 c ska vara den som 
tillhandahåller rådgivning eller kurser. 
Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas den 
myndighet eller det organ som utsetts för 
uppgiften att inrätta företagslednings-, 
avbytar- och rådgivningstjänster inom 
jordbruket eller rådgivningstjänster inom 
skogsbruket.

2. Mottagarna av det stöd som anges i 
punkt 1 a ska vara jordbrukaren och 
skogsbrukaren. Stöd enligt punkt 1 c ska 
beviljas den som tillhandahåller tjänster, 
rådgivning eller kurser.

Or. it

Ändringsförslag 702
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mottagaren av det stöd som anges i 
punkt 1 a och 1 c ska vara den som 
tillhandahåller rådgivning eller kurser. 
Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas den 
myndighet eller det organ som utsetts för 
uppgiften att inrätta företagslednings-, 
avbytar- och rådgivningstjänster inom 
jordbruket eller rådgivningstjänster inom 
skogsbruket.

2. Mottagaren av det stöd som anges i 
punkt 1 a och 1 c ska vara den som 
tillhandahåller rådgivning respektive den 
som tillhandahåller utbildningstjänster.

Or. it

Ändringsförslag 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mottagaren av det stöd som anges i 
punkt 1 a och 1 c ska vara den som 
tillhandahåller rådgivning eller kurser. 
Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas den 
myndighet eller det organ som utsetts för 
uppgiften att inrätta företagslednings-, 
avbytar- och rådgivningstjänster inom 
jordbruket eller rådgivningstjänster inom 
skogsbruket.

2. Mottagaren av det stöd som anges i 
punkt 1 a ska vara jordbrukaren eller 
skogsbrukaren eller små och medelstora 
jordbruksföretag eller livsmedelsföretag.
Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas den 
myndighet eller det organ som utsetts för 
uppgiften att inrätta företagslednings-, 
avbytar- och rådgivningstjänster inom 
jordbruket eller rådgivningstjänster inom 
skogsbruket.

Or. it

Ändringsförslag 704
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mottagaren av det stöd som anges i 
punkt 1 a och 1 c ska vara den som 
tillhandahåller rådgivning eller kurser. 
Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas den 
myndighet eller det organ som utsetts för 
uppgiften att inrätta företagslednings-, 
avbytar- och rådgivningstjänster inom 
jordbruket eller rådgivningstjänster inom 
skogsbruket.

2. Mottagaren av det stöd som anges i 
punkt 1 a och 1 c ska vara i form av en 
kupong som tilldelas jordbrukare och som 
kan bytas ut mot rådgivning eller kurser. 
Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas den 
myndighet eller det organ som utsetts för 
uppgiften att inrätta företagslednings-, 
avbytar- och rådgivningstjänster inom 
jordbruket eller rådgivningstjänster inom 
skogsbruket.

Or. en

Ändringsförslag 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ.

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och för auktoriserade 
rådgivare i allmänhetens tjänst.

Or. de

Motivering

Rådgivande tjänster bör i allmänhet tillhandahållas av kontrollerade och auktoriserade 
offentligrättsliga rådgivningsbyråer.

Ändringsförslag 706
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ.

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten, kooperativa och privata 
organ.
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Or. en

Ändringsförslag 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ.

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ samt för 
yrkesorganisationer inom jordbruket.

Or. es

Motivering

Yrkesorganisationerna inom jordbruket bör i egenskap av socioekonomiska aktörer som 
företräder jordbrukare och boskapsuppfödare delta i urvalsprocessen för att kunna 
tillhandahålla rådgivningstjänster.

Ändringsförslag 708
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad
personal och erfarenhet av rådgivning samt 

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning, ska 
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tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ.

vara oberoende från privata kommersiella 
intressen och ska vara tillförlitlig inom de 
områden där de erbjuder rådgivning. 
Stödmottagarna ska utses genom 
ansökningsomgångar. Förfarandet då 
stödmottagarna utses ska vara objektivt och 
öppet för både allmänheten och privata 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ.

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning, 
oberoende av stora kommersiella 
internationella intressen, inom de 
områden där de erbjuder rådgivning. 
Stödmottagarna ska utses genom 
ansökningsomgångar. Förfarandet då 
stödmottagarna utses ska vara objektivt och 
öppet för både allmänheten och privata 
organ.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att rådgivande organ är oberoende av kommersiella intressen och i 
stället har erforderliga agronomiska kunskaper som kan hjälpa jordbrukaren att minska 
beroendet av externa insatser.

Ändringsförslag 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ.

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 
regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet åtminstone inom alla 
områden för företagsrådgivning som avses 
i artiklarna 12, 13 och 14 i förordning 
(EU) nr HR/2012. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar. 
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten och privata organ.

Or. it

Ändringsförslag 711
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering 
för landsbygdsutvecklingen och täcka 
minst en av följande delar:

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst tre unionsprioriteringar 
för landsbygdsutvecklingen och täcka 
minst en av följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka minst en 
av följande delar:

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka alla 
följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 713
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka minst 
en av följande delar:

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka alla 
följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 714
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka minst 
en av följande delar:

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka följande 
delar:

Or. en

Ändringsförslag 715
Giovanni La Via
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka minst 
en av följande delar:

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och minst täcka

Or. it

Ändringsförslag 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka minst en 
av följande delar:

4. Rådgivningen till jordbrukare och 
övriga markförvaltare ska vara kopplad till 
minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen. Varje rådgivning 
kan täcka minst en av följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 717
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och täcka minst en 
av följande delar:

4. Rådgivningen till jordbrukare ska vara 
kopplad till minst en unionsprioritering för 
landsbygdsutvecklingen och kan täcka en 
av följande delar:

Or. en
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Motivering

Det bör överlåtas till medlemsstaterna att i landsbygdsutvecklingsprogrammen besluta vilken 
typ av rådgivning som ska uppfylla unionsprioriteringen för landsbygdsutvecklingen.

Ändringsförslag 718
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett eller flera av de föreskrivna 
verksamhetskraven och/eller normerna för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel 1 i förordning (EU) nr HR/2012.

(a) De tillämpliga föreskrivna 
verksamhetskraven och/eller normerna för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel 1 i förordning (EU) nr HR/2012.

Or. en

Ändringsförslag 719
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett eller flera av de föreskrivna 
verksamhetskraven och/eller normerna för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel 1 i förordning (EU) nr HR/2012.

(a) De föreskrivna verksamhetskraven och 
normerna för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel 1 i förordning (EU) nr HR/2012.

Or. en

Ändringsförslag 720
Karin Kadenbach
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett eller flera av de föreskrivna 
verksamhetskraven och/eller normerna för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel 1 i förordning (EU) nr HR/2012.

(a) De föreskrivna verksamhetskraven 
och/eller normerna för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden enligt 
avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) 
nr HR/2012.

Or. en

Ändringsförslag 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett eller flera av de föreskrivna 
verksamhetskraven och/eller normerna för 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt avdelning VI 
kapitel 1 i förordning (EU) nr HR/2012.

(a) De föreskrivna verksamhetskraven 
och/eller normerna för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden enligt 
avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) 
nr HR/2012.

Or. en

Ändringsförslag 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I tillämpliga fall, de miljö- och 
klimatvänliga jordbruksmetoder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012 och bevarande 
av jordbruksmark enligt artikel 4.1 c i 
förordning (EU) nr DP/2012.

(b) I första hand, de miljö- och 
klimatvänliga jordbruksmetoder som 
fastställs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012 och bevarande 
av jordbruksmark enligt artikel 4.1 c i 
förordning (EU) nr DP/2012.
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Or. en

Motivering

Tillägget av miljöåtgärder för koldioxid, näring och energieffektivitet i direktstöden bör 
kopplas till prioriterad tillgång till rådgivning och till investeringsstöd för jordbrukare som 
genomför dessa åtgärder, för att på så sätt skapa den goda cirkel som krävs för att uppnå ett 
mer resurseffektivt jordbruk.

Ändringsförslag 723
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Krav eller åtgärder som rör begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, skydd av mark och 
vatten, anmälan av djur- och 
växtsjukdomar samt innovation som 
föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 
HR/2012.

(c) Krav eller åtgärder som rör begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, skydd av mark och 
vatten, anmälan av djur- och 
växtsjukdomar samt innovation som 
föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 
HR/2012. Dessutom främjande av effektiv 
återvinning av gödsel och icke-kemiska 
alternativ till konstgödsel.

Or. en

Ändringsförslag 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Krav eller åtgärder som rör begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, skydd av mark och 
vatten, anmälan av djur- och 
växtsjukdomar samt innovation som 
föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) 

c) Krav eller åtgärder som rör begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, skydd av mark och 
vatten, förebyggande, bekämpning, 
utrotning och anmälan av djur- och 
växtsjukdomar samt innovation som 
föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) 
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nr HR/2012. nr HR/2012.

Or. es

Ändringsförslag 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Krav eller åtgärder som rör begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, skydd av mark och 
vatten, anmälan av djur- och 
växtsjukdomar samt innovation som 
föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 
HR/2012.

(c) Krav eller åtgärder som rör begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
biologisk mångfald, skydd av mark och 
vatten, icke-kemiska alternativ till 
konstgödsel, anmälan av djur- och 
växtsjukdomar samt innovation som 
föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 
HR/2012.

Or. en

Motivering

I enlighet med 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 för beslutsfattande samt till rådgivningstjänster om integrerat växtskydd.

Ändringsförslag 726
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den hållbara utvecklingen för den 
ekonomiska verksamheten i 
jordbruksföretag i linje med alla åtgärder 
som rekommenderas i programmen för 
landsbygdsutveckling, inklusive 
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modernisering av jordbruk, byggande av 
konkurrenskraft, sektorsintegration, 
innovation och marknadsinriktning.

Or. it

Ändringsförslag 727
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten för småbruk enligt 
medlemsstaternas definition och minst de 
gårdar som deltar i stödordningen för 
småbrukare enligt avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012. or

(d) Hållbar utveckling, miljöprestanda och 
ekonomisk verksamhet vad gäller 
ekologiskt jordbruk, som ett minimum, 
enligt vad som anges i förordning (EG) 
nr 834/2007 och vad gäller småbruk enligt 
medlemsstaternas definition och minst de 
gårdar som deltar i stödordningen för 
småbrukare enligt avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012. or

Or. en

Ändringsförslag 728
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten för småbruk enligt 
medlemsstaternas definition och minst de 
gårdar som deltar i stödordningen för 
småbrukare enligt avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012.

d) Hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten för småbruk enligt 
medlemsstaternas definition och minst de 
gårdar som deltar i stödordningen för 
småbrukare enligt avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012, som särskilt inkluderar 
omvandling av jordbruk och diversifiering 
av deras ekonomiska verksamhet, särskilt 
i riktning mot turism samt skapande av 
skogsmark och system för skogsjordbruk.
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Or. pl

Ändringsförslag 729
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten för småbruk enligt 
medlemsstaternas definition och minst de 
gårdar som deltar i stödordningen för 
småbrukare enligt avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012. or

(d) Hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten för småbruk och nya 
jordbrukare enligt medlemsstaternas 
definition och minst de gårdar som deltar i 
stödordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012. 
or

Or. en

Ändringsförslag 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Hållbar utveckling av den ekonomiska 
verksamheten för småbruk enligt 
medlemsstaternas definition och minst de 
gårdar som deltar i stödordningen för 
småbrukare enligt avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012. or

(d) De miljömässiga resultaten, hållbar 
utveckling och den ekonomiska 
verksamheten för småbruk enligt 
medlemsstaternas definition och minst de 
gårdar som deltar i stödordningen för 
småbrukare enligt avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012. or

Or. en

Motivering

Småjordbrukare bör få särskilt stöd inte bara ekonomiskt utan också när det gäller att uppnå 
miljömässiga resultat i sina jordbruk.
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Ändringsförslag 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Hållbar utveckling och ekonomisk 
verksamhet inom ekologiskt jordbruk 
minst enligt vad som anges i förordning 
(EG) nr 834/2007.

Or. en

Ändringsförslag 732
Spyros Danellis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Effektiv riskhantering och 
riskhanteringsalternativ som är 
tillgängliga för jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I tillämpliga fall, arbetarskydd som 
grundar sig på unionslagstiftningen.

(e) I tillämpliga fall rådgivning och 
information om hur säkerhetsåtgärder på 
gården kan förbättras liksom säkerheten 
för dem som arbetar och bor på gårdar 
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samt arbetarskydd som grundar sig på 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 734
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Utveckling av källor till förnybar 
energi och åtgärder som främjar 
energieffektivitet och energibesparing på 
gården.

Or. en

Ändringsförslag 735
Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) "One health-aspekter av 
kreatursuppfödning.

Or. en

Motivering

Kunskap om förbättringar av djurhälsa genom förebyggande åtgärder som är praktiskt 
tillämpbara på gårdarna kan minska behovet av läkemedel, minska kostnader och även 
minska riskerna för folkhälsan.

Ändringsförslag 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Hållbar utveckling och ekonomisk 
verksamhet inom ekologiskt jordbruk 
minst enligt vad som anges i förordning 
(EG) nr 834/2007.

Or. en

Motivering

Ekologiskt jordbruk ger mycket mer än traditionella jordbruksmetoder vad gäller 
miljömässiga resultat och klimatförändringar.

Ändringsförslag 737
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Informationstjänster som ger 
öppenhet om mark som är tillgänglig att 
hyra eller köpa, markägande och 
relaterade priser.

Or. en

Ändringsförslag 738
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Specifik kapacitetsbyggande 



PE492.949v01-00 20/168 AM\909362SV.doc

SV

verksamhet som stöder och förbereder för 
samarbete mellan unga jordbrukare, nya 
jordbrukare och jordbrukare som är äldre 
än 55 år.

Or. en

Ändringsförslag 739
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ed) Specifika rådgivningstjänster som 
stöder lokal förädling och 
närmarknadsförsäljning, inbegripet 
utbildning i och genomförande av 
anpassade hygienregler och
livsmedelssäkerhetsstandarder.

Or. en

Ändringsförslag 740
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ee) Specifika informations- och 
utbildningstjänster som stöder unga 
jordbrukare och nya jordbrukare när det 
gäller att få tillgång till lån och krediter, 
individuellt eller som producentgrupper.

Or. en
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Ändringsförslag 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivningen får också omfatta andra 
frågor som anknyter till företagets 
ekonomiska prestanda samt jordbruks- och 
miljöprestanda.

Rådgivningen får också omfatta andra 
frågor som anknyter till företagets 
ekonomiska prestanda samt jordbruks- och 
miljöprestanda och för att stärka jord- och 
skogsbruksföretagets konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 742
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivningen får också omfatta andra 
frågor som anknyter till företagets 
ekonomiska prestanda samt jordbruks- och 
miljöprestanda.

Rådgivningen får också omfatta andra 
frågor som anknyter till företagets 
ekonomiska prestanda samt jordbruks- och 
miljöprestanda liksom frågor som 
påverkar dessa med anknytning till 
stimulans till och utveckling av initiativ 
för kvalitetsförbättring av 
livsmedelsprodukter från jordbruket.

Or. es

Motivering

Ändringsförslag 11 och 12. Om vi utformar en övergripande rådgivning bör denna inbegripa 
alla strategiska områden som leder till bättre konkurrenskraft. Ett av dessa är utan tvekan 
marknadsanpassning av produkterna.

Ändringsförslag 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rådgivningen till små och medelstora 
företag får också omfatta frågor som 
anknyter till företagets ekonomiska resultat 
samt miljöprestanda.

6. Rådgivningen till små och medelstora 
företag som har anknytning till jord- och 
skogsbruk får också omfatta frågor som 
anknyter till företagets ekonomiska resultat 
samt miljöprestanda.

Or. de

Ändringsförslag 744
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rådgivningen till små och medelstora 
företag får också omfatta frågor som 
anknyter till företagets ekonomiska resultat 
samt miljöprestanda.

6. Rådgivningen till små och medelstora 
företag får också omfatta frågor som 
anknyter till företagets ekonomiska resultat 
samt miljöprestanda liksom frågor som 
påverkar dessa, med anknytning till 
kvalitetsförbättring av 
livsmedelsprodukter från jordbruket.

Or. es

Ändringsförslag 745
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivningen till ekonomiska aktörer 
inom jordbrukets närliggande och även 
sociala verksamhetsområden kan avse 
frågor som rör diversifieringen av 
jordbruket och de socioekonomiska 
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prestationerna.

Or. de

Ändringsförslag 746
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Stöd inom ramen för denna åtgärd bör 
innefattas i ett vidare sammanhang –
förslaget till en enda ramförordning med 
enhetliga regler för de gemensamma 
strategiska ramfonderna (förordning(EU) 
nr [CSF/2012]).

Or. pt

Ändringsförslag 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 som rör ytterligare specificering 
av lägsta kvalifikationer för myndigheter 
eller organ som tillhandahåller 
rådgivning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 748
Jens Rohde
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Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och 
livsmedel

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter, 
livsmedel och jordbruk

Or. en

Motivering

Utvecklingen av hela jordbrukskoncept så som koldioxidneutral produktion skulle passa bra 
ihop med konceptet ”grön tillväxt”.

Ändringsförslag 749
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter 
och livsmedel

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter,
livsmedel och jordbruk

Or. fr

Ändringsförslag 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares och tillverkares, eller 
dessas förvaltningsorgans, deltagande i 
något följande:

Or. es
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Motivering

Debe modificarse la definición de beneficiarios para que el beneficiario directo de la medida 
sea el órgano de gestión de los productores y elaboradores del programa de calidad 
(consejos reguladores, consorcios,  asociaciones) y no se tenga que realizar el retorno por 
agricultor como hasta ahora, ya que de acuerdo con la experiencia acumulada durante este 
período de programación el impacto que tiene sobre el agricultor es imperceptible y, en 
cambio, se dificulta mucho la gestión de la ayuda.Es necesario que los elaboradores de los 
programas de calidad en los que participan agricultores también puedan ser beneficiarios de 
la medida (tipo ternera de los Pirineos), ya que una gran parte del coste de certificación está 
en la certificación del método de elaboración y del producto acabado.

Ändringsförslag 751
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares deltagande i något 
följande:

Or. es

Ändringsförslag 752
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares deltagande i något 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares deltagande i något 
följande:

Or. es

Ändringsförslag 754
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares deltagande i något 
följande:

Or. es

Ändringsförslag 755
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka första deltagandet för enskilda 
jordbrukare och producentgrupper eller 
producentorganisationer som är erkända i 
enlighet med artikel 106 i förordningen 
om en samlad marknadsordning, i något 
av följande:

Or. en
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Ändringsförslag 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares såväl som producent-
och branschorganisationernas första 
deltagande i något av följande:

Or. de

Motivering

Producentorganisationer och jordbrukskooperativ bör också dra fördel av dessa åtgärder och 
de bör även delta i utvecklandet av kvalitetssystem. Dessutom bör kostnader täckas som 
uppkommer på grund av att certifieringssystem utvecklas genom ett kollektivt initiativ.

Ändringsförslag 757
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande eller 
tidigare deltagande under 
programperioden 2007-2013, även genom 
producentgrupper och livsmedelsföretag, i 
något följande:

Or. it
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Ändringsförslag 758
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
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd, även 
genom sammanslutningar av 
producentgrupper och livsmedelsföretag,
ska täcka jordbrukares första deltagande 
eller tidigare deltagande under 
programperioden 2007-2013, i något 
följande:

Or. it

Ändringsförslag 759
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska, 
även genom producentgrupper och 
livsmedelsföretag, täcka jordbrukares 
första deltagande i något följande:

Or. it

Ändringsförslag 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
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täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

täcka jordbrukares, producentgruppers 
och små livsmedelsföretags första 
deltagande i något följande:

Or. fr

Ändringsförslag 761
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska, 
även genom producentgrupper och 
jordbruksföretag och livsmedelsföretag, 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

Or. it

Ändringsförslag 762
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares eller 
producentorganisationers första 
deltagande i något av följande:

Or. pt

Ändringsförslag 763
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares och 
livsmedelsförädlingsföretags första 
deltagande i något följande:

Or. en

Ändringsförslag 764
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukares första deltagande i 
något följande:

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
täcka jordbrukare som har utökat sin 
verksamhet – som efter en fast 
femårsperiod har breddat omfattningen 
av sin verksamhet och har börjat 
producera nya typer av produkter – och
jordbrukares första deltagande i något av 
följande:

Or. lt

Ändringsförslag 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kvalitetssystem för jordbruksprodukter, 
bomull eller livsmedel fastställda genom 
unionslagstiftning.

a) Kvalitetssystem för jordbruksprodukter, 
bomull eller livsmedel fastställda genom 
unionslagstiftning, inklusive sådana som 
genomgår en process för att bli erkända.

Or. es
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Motivering

Man bör föreslå att också de jordbrukare som redan deltar i programmet ska kunna bli 
mottagare av stödåtgärden till kvalitetsprogram, och inte bara de fem första åren.

Ändringsförslag 766
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kvalitetssystem för jordbruksprodukter, 
bomull eller livsmedel fastställda genom 
unionslagstiftning.

(a) Kvalitetssystem för jordbruksprodukter, 
bomull, salt eller livsmedel fastställda 
genom unionslagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 767
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Stöd ska också täcka kostnader som 
uppstår i samband med informations- och 
kampanjverksamhet för produkter enligt 
de kvalitetssystem som främjar ekologisk 
och jordbruk med höga naturvärden.

Or. en

Ändringsförslag 768
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kvalitetssystem för jordbruksprodukter, 
bomull eller livsmedel som enligt 
erkännande från medlemsstaterna är 
förenliga med följande kriterier:

(b) Kvalitetssystem för jordbruksprodukter, 
bomull, salt eller livsmedel som enligt 
erkännande från medlemsstaterna är 
förenliga med följande kriterier:

Or. fr

Ändringsförslag 769
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Slutproduktens särdrag inom sådana 
system härrör från otvetydiga skyldigheter 
att garantera

i) Slutproduktens särdrag inom sådana 
system härrör från otvetydiga skyldigheter 
att garantera

- särskilda produktegenskaper, – särskilda produktegenskaper,
- särskilda jordbruks- eller 
tillverkningsmetoder,

– särskilda jordbruks- eller 
tillverkningsmetoder samt ekologiskt 
jordbruk,

- en kvalitet på slutprodukten som är 
väsentligt högre än vad som krävs enligt 
handelsnormer när det gäller folkhälsa, 
djurhälsa och djurskydd, växtskydd eller 
miljöskydd.

– en kvalitet på slutprodukten som är 
väsentligt högre än vad som krävs enligt 
handelsnormer när det gäller inte bara 
folkhälsa, djurhälsa och djurskydd, 
växtskydd eller miljöskydd, men även när 
det gäller hållbar resursförvaltning, 
minskning av koldioxidutsläppen och 
frihet från genteknik.

Or. en

Ändringsförslag 770
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b – led i – strecksats 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– korta och lokala leveranskedjor för 
livsmedel,

Or. en

Ändringsförslag 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Systemet ska vara öppet för alla 
producenter.

ii) Systemet ska vara öppet för alla 
producenter och producentorganisationer.

Or. de

Ändringsförslag 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Systemet ska vara öppet för alla 
producenter.

ii) Systemet ska vara öppet för alla 
producenter och tillverkare.

Or. es

Motivering

Samtliga dessa kvalitetsprogram måste kunna finansieras när de väl har förts in i 
gemenskapsregistret för analys. Under innevarande programplaneringsperiod har detta bara 
varit möjligt inom vissa landsbygdsutvecklingsprogram.
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Ändringsförslag 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter på frivillig basis som 
enligt erkännande från medlemsstaterna 
uppfyller unionens riktlinjer för bästa 
metoder29 för hantering av 
certifieringssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel på 
frivillig basis.

utgår

Or. es

Motivering

De frivilliga systemen för certifiering av jordbruksprodukter bör avskaffas (artikel 17.1 c).

Ändringsförslag 774
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter på frivillig basis som 
enligt erkännande från medlemsstaterna 
uppfyller unionens riktlinjer för bästa 
metoder29 för hantering av 
certifieringssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel på 
frivillig basis.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 775
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter på frivillig basis som 
enligt erkännande från medlemsstaterna 
uppfyller unionens riktlinjer för bästa 
metoder för hantering av 
certifieringssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel på 
frivillig basis.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter på frivillig basis som 
enligt erkännande från medlemsstaterna
uppfyller unionens riktlinjer för bästa 
metoder för hantering av 
certifieringssystem för jordbruksprodukter 
och livsmedel på frivillig basis.

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter och jordbruk på 
frivillig basis som enligt erkännande från 
medlemsstaterna uppfyller unionens 
riktlinjer för bästa metoder för hantering av 
certifieringssystem för jordbruksprodukter,
livsmedel och jordbruk på frivillig basis.

Or. fr

Ändringsförslag 777
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c



PE492.949v01-00 36/168 AM\909362SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter på frivillig basis som 
enligt erkännande från medlemsstaterna 
uppfyller unionens riktlinjer för bästa 
metoder för hantering av 
certifieringssystem för jordbruksprodukter 
och livsmedel på frivillig basis.

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter och jordbruk på 
frivillig basis som enligt erkännande från 
medlemsstaterna uppfyller unionens 
riktlinjer för bästa metoder för hantering av 
certifieringssystem för jordbruksprodukter, 
jordbruk och livsmedel på frivillig basis.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag till artikel 17- rubrik (ovan).

Ändringsförslag 778
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter på frivillig basis som 
enligt erkännande från medlemsstaterna 
uppfyller unionens riktlinjer för bästa 
metoder för hantering av 
certifieringssystem för jordbruksprodukter 
livsmedel på frivillig basis.

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter och jordbruk på 
frivillig basis som enligt erkännande från 
medlemsstaterna uppfyller unionens 
riktlinjer för bästa metoder för hantering av 
certifieringssystem för jordbruksprodukter, 
jordbruk och livsmedel på frivillig basis.

Or. fr

Ändringsförslag 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) system för lokal märkning av 



AM\909362SV.doc 37/168 PE492.949v01-00

SV

jordbruksprodukter och vissa tjänster som 
utvecklats av olika lokala aktörer, i 
enlighet med tvingande 
kravspecifikationer och som kontrolleras 
av offentliga myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 780
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stödet ska också kunna avsättas för 
kostnader för informations- och 
marknadsföringsverksamhet avseende 
produkter som omfattas av de 
kvalitetssystem som avses i punkt 1 a och 
b.
Stöd med anknytning till punkt 1 ska 
utgöra ett årligt stimulansbidrag som ska 
fastställas utifrån de fasta kostnaderna 
för att delta i system för vilka stöd beviljas 
under en period på högst fem år.
Med ”fasta kostnader” avses kostnaderna 
för registrering i ett stödberättigat 
kvalitetssystem och den årliga avgiften för 
att delta i nämnda system, i tillämpliga 
fall inbegripet kostnaden för de kontroller 
som krävs för att certifiera att 
producenten uppfyller systemets 
kravspecifikation.
Stödet får inte överskrida det högsta 
belopp som anges i bilaga 1.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter vad gäller unionens 
särskilda kvalitetssystem som regleras 
genom punkt 1 a.

Or. es
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Motivering

Dessa stöd ska främja såväl att nya producenter registrerar sig i dessa program som att de 
som redan deltar stannar kvar. Dessutom bidrar den marknadsförings- och 
informationsverksamhet som fanns med redan i föregående EJFLU till att sprida 
produkternas förtjänster bland konsumenterna samtidigt som den har en direkt inverkan till 
nytta för de registrerade producenterna.

Ändringsförslag 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De producentorganisationer eller 
andra jordbruksorganisationer med 
föreningsstruktur som utvecklar kollektivt 
inriktade certifieringssystem i 
överensstämmelse med EU:s riktlinjer 
avseende bästa praxis för frivilliga 
certifieringssystem för jordbruks- och 
livsmedelsprodukter ska också kunna 
erhålla de stöd som fastställs i denna 
artikel i syfte att bidra till att täcka 
kostnaderna för följande:
– Rådgivning och ledsagning vid 
införandet av producentinitiativ.
– Administrativt stöd till förvaltning av 
systemet.
– Genomförande av internrevision med 
inriktning på kontinuerlig förbättring.

Or. es

Ändringsförslag 782
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stöd kan också täcka kostnader som 
uppkommer från informations- och 
marknadsföringsverksamheter för 
produkter i de kvalitetssystem som avses i 
punkt 1.

Or. pt

Ändringsförslag 783
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Såväl producentorganisationer som 
kooperativ som utvecklar kollektivt 
inriktade certifieringssystem i 
överensstämmelse med EG-riktlinjerna 
avseende bästa praxis för frivilliga 
certifieringssystem för jordbruks- och 
livsmedelsprodukter ska också kunna 
erhålla detta slags stöd för att täcka 
kostnader med anknytning till följande:
– Rådgivning och ledsagning vid 
införandet av nya producentinitiativ.
– Administrativt stöd till förvaltning av 
systemet.
– Genomförande av internrevision 
avseende kontinuerlig förbättring och 
kvalitet.
– Certifiering av systemet.

Or. es

Motivering

Man bör främja kooperativens och producentorganisationernas kapacitet att driva på 
tillämpningen av kvalitetssystem genom att ta tillvara att de har en struktur som lämpar sig 
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mycket väl för ändamålet. Kvalitetssystemens kollektiva inriktning utifrån ett kooperativ 
underlättar kontroll och effektiv uppföljning av många producenter.

Ändringsförslag 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Stödet ska också kunna täcka 
kostnader för informations- och 
marknadsföringsverksamhet avseende 
produkter som anges i de kvalitetssystem 
som avses i punkt 1 a och b.

Or. es

Motivering

Informations- och marknadsföringsverksamhet, vilket fanns med bland stödåtgärderna redan 
i den tidigare programplaneringen för EJFLU, utgör ett viktigt inslag i kvalitetsprogrammen 
genom att bidra till dessas spridning bland konsumenterna och följaktligen genom att vara till 
ytterst stor nytta för de producenter som är registrerade i dem.

Ändringsförslag 785
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Genom stöden enligt denna åtgärd ska 
producenterna kunna kompenseras för 
kostnader och inkomstbortfall på grund 
av tillämpningen av normer avseende 
miljöskydd, folkhälsa, djurhälsa, 
växtskydd, djurs välbefinnande och 
säkerhet på arbetsplatsen. Normerna i 
fråga, vilka ska ingå i nationell 
lagstiftning till vilken de införlivar 
gemenskapslagstiftningen, ska införa 
begränsningar eller restriktioner som 
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inverkar på jordbruksföretagens 
sedvanliga kostnader och påverkar ett 
betydande antal producenter.
Stöden ska vara årsbaserade och utgöras 
av gradvis minskande enhetsbelopp som 
beviljas för en femårsperiod från det att 
en norm blivit bindande i 
överensstämmelse med denna förordning. 
Stödet får inte överskrida det högsta 
belopp som anges i bilaga 1.

Or. es

Motivering

Återställande av de kompensationer som fastställs i artikel 31 i förordning 1968/2005 för att 
garantera systemets hållbarhet och företagens konkurrenskraft.

Ändringsförslag 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på 
en nivå som ska fastställas med hänsyn 
till de fasta kostnader som uppstår till 
följd av deltagandet i ett system för vilket 
stöd beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av:

(a) ett årligt stimulansbidrag på en nivå 
som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas. Med ”fasta kostnader” avses i 
denna punkt kostnaderna för registrering 
i ett stödberättigat kvalitetssystem samt 
årsavgiften för att delta i nämnda system, 
i tillämpliga fall inbegripet kostnaden för 
nödvändiga kontroller av att systemets 
kravspecifikationer uppfylls.
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(b) att utgifterna täcks för den 
informations- och 
marknadsföringsverksamhet avseende 
produkter som avses i punkt 1 i denna 
artikel.

Or. es

Ändringsförslag 787
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag på en nivå som ska 
fastställas med hänsyn till de fasta 
kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

Or. es

Ändringsförslag 788
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst sju år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

Or. en
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Ändringsförslag 789
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst sju år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

Or. pt

Ändringsförslag 790
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas. Stödet ska utbetalas årligen mot 
uppvisande av verifikationer men 
producenten behöver bara göra en 
ansökan var femte år.

Or. fr

Ändringsförslag 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas. Stödet ska utbetalas årligen mot 
uppvisande av verifikationer men 
producenten behöver bara göra en 
ansökan var femte år.

Or. fr

Ändringsförslag 792
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett
årligt stimulansbidrag, under högst 
fem år, på en nivå som ska 
fastställas med hänsyn till de fasta 
kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket 
stöd beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en nivå 
som ska fastställas med hänsyn till de fasta 
kostnader som uppstår till följd av deltagandet i ett 
system för vilket stöd beviljas. Stöden ska 
utbetalas årligen mot uppvisande av den 
nödvändiga dokumentationen. Producenten ska 
emellertid göra en enda ansökan som täcker en 
femårsperiod.

Or. it

Ändringsförslag 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
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stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas. Stöden ska betalas ut årligen mot 
uppvisande av vederbörlig 
dokumentation, men ansökan om stöd ska 
vara giltig i flera år.

Or. en

Ändringsförslag 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas. Stöden ska utbetalas årligen mot 
uppvisande av den nödvändiga 
dokumentationen. Producenten ska 
emellertid göra en enda ansökan som 
täcker en femårsperiod.

Or. it

Ändringsförslag 795
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
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nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas. Stöden ska utbetalas årligen mot 
uppvisande av den nödvändiga 
dokumentationen. Producenten ska 
emellertid göra en enda ansökan som 
täcker en femårsperiod.

Or. it

Ändringsförslag 796
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas.

2. Stöden ska beviljas i form av ett årligt 
stimulansbidrag, under högst fem år, på en 
nivå som ska fastställas med hänsyn till de 
fasta kostnader som uppstår till följd av 
deltagandet i ett system för vilket stöd 
beviljas. Jordbrukare som har utökat sin 
verksamhet – som efter en fast 
femårsperiod har breddat omfattningen 
av sin verksamhet och har börjat 
producera nya typer av produkter – ska 
dock vara berättigade till ytterligare stöd.

Or. lt

Ändringsförslag 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöden ska beviljas 
producentorganisationer som lämnar in 
en ny ansökan om att delta i de 
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kvalitetssystem som avses i denna artikel, 
som hjälp för dem att genomföra 
förberedande tekniska studier 
(produktegenskaper, definition av 
kravspecifikationer, osv.), 
marknadsstudier (marknadsföring, 
produktpositionering, prospektering, osv.) 
eller juridikstudier (skapa en 
sammanslutning för förvaltning av 
kvalitetsmärkningen, osv.).

Or. fr

Ändringsförslag 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med fasta kostnader avses i denna punkt 
kostnader för att ansluta sig till ett 
kvalitetssystem samt årsavgiften för 
deltagande i det systemet, inklusive i 
förekommande fall utgifter för nödvändiga 
kontroller av att specifikationerna i 
systemet uppfylls.

Med fasta kostnader avses i denna punkt 
kostnader för att ansluta sig till ett 
kvalitetssystem samt årsavgiften för 
deltagande i det systemet, inklusive i 
förekommande fall utgifter för nödvändiga 
kontroller av att specifikationerna i 
systemet uppfylls. Kostnaderna för de 
kontroller som drabbar 
sammanslutningar av producentgrupper 
som har lämnat in en ansökan om 
erkännande av ett kvalitetsmärke ska vara 
tillåtliga från början av 
övergångsperioden, det vill säga medan 
medlemsstaten vidarebefordrar 
handlingarna till kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 799
Herbert Dorfmann
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med fasta kostnader avses i denna punkt 
kostnader för att ansluta sig till ett 
kvalitetssystem samt årsavgiften för 
deltagande i det systemet, inklusive i 
förekommande fall utgifter för nödvändiga 
kontroller av att specifikationerna i 
systemet uppfylls.

Med fasta kostnader avses i denna punkt 
kostnader för att ansluta sig till ett 
kvalitetssystem samt årsavgiften för 
deltagande i det systemet, inklusive i 
förekommande fall utgifter för nödvändiga 
kontroller av att specifikationerna i 
systemet uppfylls. Kostnaderna för de 
kontroller som drabbar nya 
producentgrupper som har lämnat in en 
ansökan om erkännande av ett 
kvalitetsmärke ska vara tillåtliga från 
början av övergångsperioden, det vill säga 
medan medlemsstaten vidarebefordrar 
handlingarna till kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd kan tilldelas för informations-
och marknadsföringsverksamhet för 
jordbruksprodukter och 
livsmedelsprodukter av hög kvalitet, enligt 
punkt 1 och som inte redan har fått stöd 
för marknadsföring. Stödmottagare kan 
vara alla slags organisationer med aktörer 
som deltar aktivt i ett system för jordbruk 
eller kvalitetslivsmedel, eller 
representanter för denna organisation. 
Yrkesorganisationer och/eller 
branschorganisationer som representerar 
en eller flera produkter och/eller sektorer 
är stödberättigade liksom alla regionala 
sammanslutningar för främjande av 
jordbruks- eller livsmedelsprodukter av 
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hög kvalitet.
Kollektiva åtgärder kan genomföras av 
flera producentsammanslutningar, som 
kan ingå i en förening, eller som 
representeras av en yrkesorganisation 
eller branschorganisation eller av en 
regional marknadsföringsorganisation. I 
så fall kan produkternas regionala 
ursprung anges utan att för den skull 
framhävas mer än huvudbudskapet för 
produkterna.

Or. fr

Ändringsförslag 801
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd ska vara tillgängligt för grupper 
som gör nya ansökningar för att delta i 
kvalitetssystem (artikel 17.1 a och b), för 
att hjälpa dem att fullfölja preliminära 
tekniska studier (produktegenskaper, 
fastställande av specifikationer), 
marknadsundersökningar (marknads-
och produktlokalisering, förberedande 
studier) eller juridiska studier 
(upprättande av föreningar för 
kvalitetsmärkeshantering). Detta stöd ska 
vara tillgängligt under de första fem åren 
efter den formella ansökan om 
erkännande av ett kvalitetsmärke i en 
medlemsstat.

Or. it

Ändringsförslag 802
Rareş-Lucian Niculescu
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd kan också täcka utgifter för hjälp 
som behövs för att delta i de 
kvalitetssystem som avses i 
punkt 1 a, b och c samt informations- och 
marknadsföringsverksamheter som avser 
produkterna som är föremål för dessa 
system. 

Or. ro

Ändringsförslag 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet får uppgå till de högsta belopp 
som anges i bilaga I.

3. Stöden får uppgå till de högsta belopp 
som anges i bilaga I.

Or. es

Ändringsförslag 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om och ansökan till systemet 
ska vara lätt tillgänglig och processen ska 
genomföras i god tid och på ett öppet sätt 
utan onödiga administrativa kriterier och 
begränsningar.

Or. en
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Ändringsförslag 805
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Kvalitetsåtgärder

Åtgärder i syfte att höja kvaliteten på 
produktionen och produkterna:
1) att hjälpa jordbrukarna att anpassa sig 
till sådana normer som bygger på EU:s 
lagstiftning,
2) att stödja jordbrukare som deltar i 
kvalitetssystem för livsmedel,
3) att stödja producentgruppers 
information och marknadsföring i fråga 
om produkter för vilka det finns ett 
kvalitetssystem;

Or. fr

Ändringsförslag 806
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 a
Stöd ska vara tillgängligt för 
informationskampanjer och 
säljfrämjande åtgärder för produkter som 
inbegrips i kvalitetssystem (artikel 17.1 a 
och b).
En organisation som omfattar eller 
företräder producenter som är aktivt 
involverade i kvalitetssystem för 
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jordbruksprodukter eller 
livsmedelsprodukter, oberoende av dess 
juridiska form, kan beaktas som en 
mottagare. Branschorganisationer som 
företräder en eller flera produkter 
och/eller sektorer, samt regionala 
föreningar för kvalitetslivsmedel och 
jordbruksprodukter ska vara tillåtliga. 
Säljfrämjande aktiviteter ska framför allt 
inbegripa deltagande i mässor och 
utställningar och/eller organisationen av 
dessa och jämförbar PR-verksamhet, till 
exempel främjande genom olika medier 
eller på försäljningsställen.
Det huvudsakliga budskapet bör belysa de 
berörda produkternas särskilda 
beskaffenhet och fördelar, framför allt 
deras kvalitet, användningen av särskilda 
produktionsmetoder, stränga 
djurhållningskrav och miljöskydd, som är 
relevanta för kvalitetsmärket för 
produkten i fråga.
Gemensamma insatser får genomföras av 
olika producentgrupper, oberoende av 
deras medlemskap i en förening. De får 
även företrädas av en
branschorganisation eller en regional 
byrå för främjande. I det senare fallet får 
produkternas regionala ursprung anges, 
under förutsättning att det inte får en mer 
framträdande plats än det huvudsakliga 
budskapet.
Ett särskilt förfarandet ska följas för att se 
till att åtgärder som får stöd för 
landsbygdsutveckling inte också får stöd 
enligt rådets förordning (EG) nr 3/2008 
om informationskampanjer och 
säljfrämjande åtgärder för 
jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland.

Or. it
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Ändringsförslag 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 a
1. Stöd enligt artikel 20c i ska kompensera 
för en del av kostnaderna för förlorad 
vinst för jordbrukare som man kräver ska 
genomföra standarder för miljöskydd, 
folkhälsa, djur- och växthälsa, djurskydd 
och arbetsskydd. Dessa standarder måste 
ha införts nyligen enligt nationell 
lagstiftning för genomförande av EU-
lagstiftning och medföra nya skyldigheter 
eller begränsningar i odlingsmetoderna 
som får betydande effekter på 
driftkostnader och berör ett stort antal 
jordbrukare.
2. Stöd ska beviljas i form av enhetligt 
tillfälligt och gradvis minskat stöd på 
årsbasis under högst fem år från det 
datum bestämmelsen blev obligatorisk 
enligt EU-lagstiftning. Stöd får inte 
överskrida det högsta belopp som anges i 
bilagan.

Or. it

Ändringsförslag 808
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
1. Stöd enligt artikel 20 c i ska användas 
för att delvis täcka kostnaderna och 
inkomstförlusten för alla jordbrukare, 
som uppstår till följd av tillämpning av 
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normer för miljöskydd, folk- och 
djurhälsa samt växtskydd, djurskydd och 
arbetsmiljöskydd. Dessa normer måste 
införlivas i nationell lagstiftning som 
genomför gemenskapslagstiftning och de 
ska tillhandahålla nya skyldigheter eller 
restriktioner för jordbruk, som har 
betydande effekter på de normala 
driftskostnaderna på en gård och de 
måste beröra ett betydande antal 
jordbrukare.
2. Stödet ska beviljas årligen som ett 
schablonbelopp, tillfälligt och som ett 
degressivt stöd för en längsta period på 5 
år från och med det datum då normen blir 
bindande enligt gemenskapslagstiftning.  
Stödet får inte överskrida det högsta 
belopp som anges i bilagan.

Or. pt

Ändringsförslag 809
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i fysiska tillgångar Investering i fysiska tillgångar för en 
hållbar, hälsofrämjande och klimat- och 

djurskyddsvänlig produktion

Or. en

Ändringsförslag 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för den här åtgärden 
ska täcka materiella och/eller immateriella 
investeringar som

1. Stöd som riktas mot materiella och/eller 
immateriella investeringar ska beröra 
följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 811
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets 
generella prestanda,

(a) rör miljövänlig infrastruktur som är 
knuten till utveckling och anpassning av 
jordbruket, inklusive tillträde till 
jordbruks- och skogsmark, arrondering 
och grundförbättring, energiförsörjning 
och vattenförvaltning, i enlighet med 
prioriteringarna 4 och 5 i artikel 5, or

Or. en

Ändringsförslag 812
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets 
generella prestanda,

(a) avsevärt förbättrar 
jordbruksverksamheten avseende 
hållbarhet, hälsovinster, klimat- och 
djurvänlig produktion,

Or. en
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Ändringsförslag 813
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar den generella ekonomiska 
och miljömässiga prestandan i 
jordbruksföretagets produktionssystem 
enligt artikel 29, inbegripet dess 
resurseffektivitet och växthusgasbalans,

Or. en

Ändringsförslag 814
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda och på ett betydande sätt bidrar 
till att minska utsläpp med skadlig 
inverkan på klimatet och/eller till att 
förbättra nivån för djurskyddet och/eller 
till att skapa nya arbetstillfällen,

Or. de

Ändringsförslag 815
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda och/eller bidrar till unionens 
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prioriteringar för landsbygdsutveckling 
enligt artikel 5, särskilt punkterna 1 b och 
5 c,

Or. en

Ändringsförslag 816
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda och/eller bidrar till unionens 
prioriteringar för landsbygdsutveckling 
enligt artikel 5, 

Or. en

Motivering

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Ändringsförslag 817
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda i ekonomiskt, ekologiskt 
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och/eller socialt avseende,

Or. de

Ändringsförslag 818
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda när det gäller ekonomiska, 
miljömässiga och/eller sociala aspekter;

Or. fr

Ändringsförslag 819
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
miljömässiga och ekonomiska prestanda

Or. en

Ändringsförslag 820
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar jordbruksföretagens generella 
prestanda samt prestandan hos kooperativ 
och producentorganisationer som erkänns 
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i enlighet med kraven i artikel 106 i 
förordning (EU) nr (CMO/2012),

Or. pt

Ändringsförslag 821
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar den generella prestandan i 
jordbruksföretaget och i 
kooperativ/organisationer som är erkända 
enligt artikel 106 i förordningen om en 
samlad marknadsordning),

Or. en

Ändringsförslag 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) förbättrar den generella prestandan för 
jordbruksföretaget och i 
kooperativ/organisationer som är erkända 
enligt artikel 106 i förordningen om en 
samlad marknadsordning),

Or. fr

Ändringsförslag 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda,

(a) investeringar som förbättrar 
jordbruksföretagets generella prestanda,

Or. en

Ändringsförslag 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) förbättrar biosäkerheten i ett företag, 
inbegripet förbättringar för djurskydd,

Or. en

Ändringsförslag 825
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) uppfyller gemenskapsnormerna för 
investeringarna i fråga,

Or. es

Ändringsförslag 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen bör vara en produkt 
som omfattas av den bilagan eller 
biobränsle eller bioenergi,

Or. pl

Motivering

Vi är kritiska till förslaget att stödja investeringar avseende bearbetning av 
jordbruksprodukter till att gälla även produkter som inte räknas som jordbruksprodukter 
(som inte omfattas av bilaga 1 till fördraget), vilket skulle göra det möjligt att rikta stödet till 
områden som har svag koppling till den egentliga jordbruksproduktionen och som tillverkar 
produkter med hög bearbetningsgrad och betydande mervärde. Denna möjlighet bör endast 
gälla för området biobränsle och bioenergi.

Ändringsförslag 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan, detta 
gäller investeringar och små företag som 
övergår till försäljning och utveckling av 
jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 828
Herbert Dorfmann
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

(b) rör bearbetning, bevarande, saluföring 
och/eller utveckling av jordbruksprodukter 
som omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

Or. it

Ändringsförslag 829
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

(b) rör bearbetning, saluföring, förvaring
och/eller utveckling av jordbruksprodukter 
som omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

Or. ro

Ändringsförslag 830
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull från jordbruksföretag och/eller 



AM\909362SV.doc 63/168 PE492.949v01-00

SV

produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

andra företag, de framställda produkterna 
från produktionsprocessen får vara en 
produkt som inte omfattas av den bilagan,

Or. fr

Ändringsförslag 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) rör bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

(b) bearbetning, saluföring och/eller 
utveckling av jordbruksprodukter som 
omfattas av bilaga I till fördraget eller 
bomull; de framställda produkterna från 
produktionsprocessen får vara en produkt 
som inte omfattas av den bilagan,

Or. en

Ändringsförslag 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) täcker tillhandahållande av tjänster 
till jordbruk och skogsbruk som bidrar till 
att förbättra avkastning och 
sysselsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 833
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energibesparingar och 
vattenförvaltning, och försörjning med 
hänsyn till biologisk mångfald och andra 
ekosystemtjänster,

Or. en

Ändringsförslag 834
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energibesparingar och 
vattenförvaltning, or

Or. en

Ändringsförslag 835
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
Artikel 18 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och
vattenförvaltning, eller 

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning,
vattenförvaltning och vattenlagring för 
hållbara jordbruk och framför allt 
odlingssystem, eller 

Or. it

Ändringsförslag 836
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning,
vattenförvaltning och vattenlagring för 
hållbara jordbruk och framför allt 
odlingssystem, eller 

Or. it

Ändringsförslag 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
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skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning genom att prioritera 
gemensamma förvaltningssystem för 
markanvändning, vattenförsörjning och 
bevattning, eller

Or. it

Ändringsförslag 838
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning och vattenförsörjning, i 
synnerhet kollektiva mark- och 
vattenförvaltningssystem, eller

Or. pt

Ändringsförslag 839
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning via 
särskilda bidragssystem och 
vattenförvaltning och bevattning, or
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Or. en

Ändringsförslag 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning samt anläggningar för 
produktion av förnybar energi med 
anknytning till bevattning, eller

Or. es

Motivering

Även investeringar som syftar till energibesparingar bör vara stödberättigade.

Ändringsförslag 841
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket 
och skogsbruket, inklusive tillträde till 
jordbruks- och skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, inbegripet kollektiva 
mark- och vattenförvaltningssystem, or

Or. en
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Ändringsförslag 842
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket 
och skogsbruket, inklusive tillträde till 
jordbruks- och skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, or

Or. en

Ändringsförslag 843
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket 
och skogsbruket, inklusive tillträde till 
jordbruks- och skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

Or. fr

Ändringsförslag 844
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
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inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning och vattenförsörjning, 
kanalisering och tillförsel, eller

Or. lv

Ändringsförslag 845
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket
eller skogsbruket, inklusive tillträde till 
jordbruks- och skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

Or. bg

Ändringsförslag 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rör infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, eller

(c) infrastruktur som är knuten till 
utveckling och anpassning av jordbruket, 
inklusive tillträde till jordbruks- och 
skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energiförsörjning och 
vattenförvaltning, or

Or. en
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Ändringsförslag 847
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och 
livsmiljöer, och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som höjer skönhets- eller rekreationsvärdet 
för allmänheten i ett Natura 2000-område 
eller andra områden med höga naturvärden 
som ska fastställas i programmet.

Or. it

Ändringsförslag 848
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
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

Or. it
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Ändringsförslag 849
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

(d) är sådana produktiva och icke-
produktiva investeringar som är knutna till 
fullgörandet av åtaganden om miljövänligt 
jord- och skogsbruk, rör biologisk 
mångfald och bevarandestatusen för arter 
och livsmiljöer, och som höjer det
allmänna värdet i ett Natura 2000-område 
eller andra områden med höga naturvärden 
som ska fastställas i programmet.

Or. de

Ändringsförslag 850
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
miljövänligt/ekologiskt jordbruk och som 
höjer skönhets- eller rekreationsvärdet för 
allmänheten i ett Natura 2000-område eller 
andra områden med höga naturvärden som 
ska fastställas i programmet, i detta ska 
ingå investering för specifika 
kvalitetssystem i enlighet med artikel 17

Or. en
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Ändringsförslag 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer,
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer 
och skydd för vattenresurser och som 
höjer skönhets- eller rekreationsvärdet för 
allmänheten i ett Natura 2000-område eller 
andra områden med höga naturvärden som 
ska fastställas i programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 852
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer,
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer
och skydd för vattenresurser och som 
höjer skönhets- eller rekreationsvärdet för 
allmänheten i ett Natura 2000-område eller 
andra områden med höga naturvärden som 
ska fastställas i programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 853
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

Om investeringar görs för att uppfylla 
gemenskapsnormerna beviljas stöd endast 
för sådana investeringar som görs för att 
uppfylla nyligen införda 
gemenskapsnormer. I sådana fall kan 
jordbrukare beviljas ett uppskov på högst 
36 månader med att uppfylla nämnda 
normer från det datum då normerna i 
fråga blivit bindande för 
jordbruksföretag.

Or. es

Ändringsförslag 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 

(d) sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
och som höjer skönhets- eller 
rekreationsvärdet för allmänheten i ett 
Natura 2000-område eller andra områden 
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med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

med höga naturvärden som ska fastställas i 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 855
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) rör investeringar som jordbrukare 
gjort för att efterleva ny 
unionslagstiftning på områdena 
miljöskydd, folkhälsa, djurhälsa och 
djurskydd samt växtskydd.

Or. en

Ändringsförslag 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) för att främja ”grön tillväxt”, som 
bidrar till att säkerställa arbetstillfällen 
längs produktionskedjan och för att skapa 
nya verksamhetsgrenar för 
jordbruksföretagen, till exempel på det 
sociala området eller inom turistnäringen,

Or. de

Motivering

Investeringsstöd är ett viktigt krav för diversifiering och bör vara öppet för materiella 
åtgärder för att inrätta nya företagsbranscher inklusive socialt jordbruk som 
exempelvis ”hälsofrämjande jordbruk” och ”agroturism”. 
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Ändringsförslag 857
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) rör användningen av biologiska 
kontrollåtgärder som en metod för att 
minska eller begränsa mängden 
skadedjur och skadedjurens inverkan, 
såsom användningen av naturliga fiender 
och naturliga växtförstärkare i händelse 
av att dessa åtgärder skulle vara dyrare, 
på årsbasis, än sina kemiska 
motsvarigheter.

Or. en

Ändringsförslag 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) rör användningen av biologiska 
kontrollåtgärder som en metod för att 
minska eller begränsa mängden 
skadedjur och skadedjurens inverkan, 
såsom användningen av naturliga fiender 
och naturliga växtförstärkare i händelse 
av att dessa åtgärder skulle vara dyrare, 
på årsbasis, än sina kemiska 
motsvarigheter.

Or. en

Motivering

Fysiska investeringsåtgärder kan vara mycket skadliga om de inte uppvägs av 
miljöskyddsåtgärder. Biologisk kontroll är för närvarande inte tillräckligt konkurrenskraftigt 
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i jämförelse med normala bekämpningsmedel. Emellertid är detta en verkligt innovativ väg 
mot att kunna minska användningen av bekämpningsmedel samtidigt som man har god 
kontroll över skadedjuren.

Ändringsförslag 859
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) rör omläggning till 
produktionssystem som inbegriper 
avsevärt högre djurhållningsstandarder
än minimikraven.

Or. en

Ändringsförslag 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) rör investeringar som möjliggör och 
ökar tillgång till, förbehandling och 
användning av förnybara material och 
energikällor, biprodukter, avfall, 
restmaterial och andra råvaror som inte 
är avsedda till livsmedel för biologisk-
ekonomiska ändamål

Or. en

Motivering

Agriculture and foresty plays a key role in achieving the priorities of a more resource 
efficient EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy 
sector but also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree 
of sustainability and food security. It sghould therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
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by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
ammendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c

Ändringsförslag 861
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) rör investeringar som möjliggör och 
ökar tillgång till och användning av 
förnybara material och energikällor, 
biprodukter, avfall, restmaterial och 
andra råvaror som inte är avsedda för 
användning i en biobaserad ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 863
Peter Jahr, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 864
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 

utgår
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landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

Or. en

Ändringsförslag 865
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 866
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 

utgår



PE492.949v01-00 80/168 AM\909362SV.doc

SV

av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

Or. en

Ändringsförslag 867
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag.

Or. it

Ändringsförslag 868
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag.

Or. de

Motivering

Det föreslagna införandet av tröskelnivåer för investeringsstöd till jordbruket innebär en 
oacceptabel diskriminering.

Ändringsförslag 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag.
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stödberättigade.

Or. fr

Ändringsförslag 870
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag.

Or. en

Ändringsförslag 871
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag.
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den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

Or. en

Ändringsförslag 872
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 873
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
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jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

jordbruksföretag.

Or. it

Ändringsförslag 874
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
enskilda eller kombinerade 
jordbruksföretag. 

Or. it
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Ändringsförslag 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
enskilda eller kombinerade 
jordbruksföretag och producenter av 
jordbrukstjänster.

Or. it

Ändringsförslag 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag,
kooperativ/organisationer som är erkända 
enligt artikel 106 i förordningen om en 
samlad marknadsordning och 
leverantörer av jordbrukstjänster.
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jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

Or. fr

Ändringsförslag 877
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag samt kooperativ och 
producentorganisationer som erkänns i 
enlighet med kraven i artikel 106 i 
förordning (EU) nr (CMO/2012). När det 
gäller investeringar till stöd för 
omstrukturering av jordbruksföretag ska 
endast jordbruksföretag som inte överstiger 
en viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

Or. pt

Ändringsförslag 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 

2. Stöd enligt punkt 1 a ska endast beviljas 
jordbruksföretag, inklusive kombinerade 
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investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

företag. Stöd enligt punkterna 1 b, c och d 
ska som regel beviljas jordbruksföretag,
inklusive kombinerade företag. Vad gäller 
mottagare som inte är jordbrukare, ska 
medlemsstatens myndigheter bevilja stöd 
beroende på kvantitativa eller andra 
kontroller av fördelarna för företagen 
som skapats av investeringen som kräver 
stöd.

Or. it

Ändringsförslag 879
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska endast beviljas 
jordbruksföretag, inklusive kombinerade 
företag. Stöd enligt punkterna 1 b, c och d 
ska som regel beviljas jordbruksföretag, 
inklusive kombinerade företag. Vad gäller 
mottagare som inte är jordbrukare, ska 
medlemsstatens myndigheter bevilja stöd 
beroende på kvantitativa eller andra 
kontroller av fördelarna för företagen 
som skapats av investeringen som kräver 
stöd.

Or. it

Ändringsförslag 880
Rareş-Lucian Niculescu
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån 
den swot-analys som utförs i samband 
med unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. Stöd enligt punkt 1 b 
kan beviljas jordbruk eller offentliga 
institutioner i landsbygdsområden.

Or. ro

Ändringsförslag 881
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag, med undantag för 
ohållbara jordbrukssystem. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
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stödberättigade.

Or. en

Ändringsförslag 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. Jordbrukare som deltar i 
åtgärder som ger koldioxid, näring 
och/eller energieffektivitet enligt vad som 
beskrivs i avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr [DP/2012] ska ha 
prioriterad tillgång till tillgängligt stöd 
enligt punkt 1 a för att fullfölja de 
åtgärder de genomför med bidrag för 
miljö- och klimatvänliga 
jordbruksmetoder. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

Or. en

Motivering

Tillägget av miljöåtgärder för koldioxid, näring och energieffektivitet i direktstöden bör 
kopplas till prioriterad tillgång till rådgivning och till investeringsstöd för jordbrukare som 
genomför dessa åtgärder, för att på så sätt skapa den goda cirkel som krävs för att uppnå ett 
mer resurseffektivt jordbruk.
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Ändringsförslag 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas 
jordbruksföretag. När det gäller 
investeringar till stöd för omstrukturering 
av jordbruksföretag ska endast 
jordbruksföretag som inte överstiger en 
viss storlek, vilken ska definieras av 
medlemsstaterna i programmet utifrån den 
swot-analys som utförs i samband med 
unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling att öka 
konkurrenskraften inom alla typer av 
jordbruk och öka jordbruksföretagets 
möjlighet att överleva, vara 
stödberättigade.

Stöd enligt punkt 1 b ska endast gälla små 
och medelstora företag med undantag för 
producentorganisationer och 
jordbrukskooperativ, oberoende av deras 
storlek. Även de urvalskriterier som 
fastställs i enlighet med artikel 49 ska 
främja projekt som genomförs av 
producentorganisationer och kooperativ.

Or. es

Motivering

La propuesta de Reglamento se debería enmendar para tener en cuenta el tipo de empresa 
que se beneficia de la medida y por lo tanto las ayudas se deberían limitar a las PYME y a las 
organizaciones de productores o cooperativas, sea cual sea su dimensión, ya que este tipo de 
empresas aseguran que los beneficios y el valor añadido generado por estas inversiones 
lleguen a sus socios productores y al territorio donde se ubican.Es necesario que la 
propuesta de Reglamento, así como su aplicación posterior, priorice las empresas como 
asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones de productores, o cualquier otra 
que integre a los agricultores a la cadena alimentaría.
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Ändringsförslag 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd ska beviljas jordbrukare, 
skogsägare, grupper av jordbrukare 
och/eller skogsägare, eller kooperativ eller 
producentorganisationer i jordbruks-
livsmedelkedjan.

Or. en

Motivering

Främjande ska inte begränsas till lokala marknader och korta leveranskedjor. Främjandet a 
ekologiska produkter är bara ett exempel på hur främjandet av större marknader är viktigt 
för att skapa tillräcklig efterfrågan. EJFLU ska inte användas för att stödja 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 885
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 50 %.
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Or. de

Ändringsförslag 886
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare,
samarbetsprojekt mellan småjordbrukare 
för att förbättra den hållbara 
produktiviteten i deras företag och för att 
diversifiera till alternativa inkomstkällor, 
inbegripet förädling; jordbrukare eller 
grupper av jordbrukare som investerar i 
ekologiska produktionssystem,
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

Or. en

Ändringsförslag 887
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, ekologiska 
jordbrukare och jordbrukare och 
markförvaltare som aktivt investerar fört 
att uppnå prioriteringarna 4 och 5, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

Or. en

Ändringsförslag 888
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, ekologiska 
jordbrukare och åtgärder som rör 
uppfyllandet av Natura 2000 och 
ramdirektivet för vatten, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
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emellertid inte överstiga 90 %. och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

Or. en

Ändringsförslag 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och i områden som 
ingår i Natura 2000-nätverket samt
insatser som stöds inom ramen för det 
europeiska innovationspartnerskapet för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket i enlighet med de stödnivåer
som fastställs i bilaga I. Den högsta 
sammanlagda stödnivån får emellertid inte 
överstiga 90 %.

Or. es

Motivering

Områden inom Natura 2000-nätverket bör beviljas en extra stödnivå mot bakgrund av de 
olika medföljande begränsningarna.

Ändringsförslag 890
Peter Jahr, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3, insatser till skydd och 
förbättring av miljön och insatser som 
stöds inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 procent.

Or. de

Ändringsförslag 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktion, 
ekonomisk livskraft inom ramen för 
hållbarhet inom jordbruket i enlighet med 
de stödnivåer som fastställs i bilaga I. Den 
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emellertid inte överstiga 90 %. högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

Or. fr

Ändringsförslag 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, kvinnor 
inom jordbruk, gruppinvesteringar och 
integrerade projekt som inbegriper stöd 
inom ramen för mer än en åtgärd, 
investeringar i områden med betydande 
naturliga begränsningar som avses i artikel 
33.3 och insatser som stöds inom ramen för 
det europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket i enlighet med de stödnivåer 
som fastställs i bilaga I. Den högsta 
sammanlagda stödnivån får emellertid inte 
överstiga 90 %.

Or. it

Ändringsförslag 893
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 

3. Stöd inom ramen för denna åtgärd får 
inte överskrida den högsta stödnivå som 
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anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

anges i bilaga I. Dessa högsta stödnivåer 
kan höjas för unga jordbrukare, 
gruppinvesteringar och integrerade projekt 
som inbegriper stöd inom ramen för mer än 
en åtgärd, investeringar i områden med 
betydande naturliga begränsningar som 
avses i artikel 33.3 och insatser som stöds 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket i enlighet 
med de stödnivåer som fastställs i bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %. Om det 
saknas tillräckliga budgetmedel i 
motsvarande 
landsbygdsutvecklingsprogram ska 
beviljandet av stöd begränsas till företag 
som utgör erkända 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer eller 
producentgrupperingar.

Or. es

Motivering

Detta garanterar att stöden från landsbygdsutvecklingsprogrammen når fram till 
producenterna och att de medel som är avsedda för dessa program får effekter i 
landsbygdsområdena i stället för i resultaträkningen för de multinationella bolagen i sektorn.

Ändringsförslag 894
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
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 ska inte gälla för icke-
produktiva investeringar enligt punkt 1 d.

4. Punkt 3 ska inte gälla för investeringar 
enligt punkt 1 c och icke-produktiva 
investeringar enligt punkt 1 d.

Or. it
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Ändringsförslag 895
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 ska inte gälla för icke-
produktiva investeringar enligt punkt 1 d.

4. Punkt 3 ska inte gälla för investeringar 
som rör infrastruktur som avses i punkt 
1 c och icke-produktiva investeringar 
enligt punkt 1 d.

Or. en

Ändringsförslag 896
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 ska inte gälla för icke-
produktiva investeringar enligt punkt 1 d.

4. Punkt 3 ska inte gälla för icke-
produktiva investeringar enligt punkt 1 c
och 1 d.

Or. fr

Ändringsförslag 897
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 ska inte gälla för icke-
produktiva investeringar enligt punkt 1 d.

4. Punkt 3 ska inte gälla för investeringar 
enligt punkt 1 d.

Or. de
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Ändringsförslag 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den högsta procentsatsen för stöd 
enligt punkt 1 b ska endast beviljas 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag i den mening som avses i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG. För 
företag som inte omfattas av artikel 2.1 i 
den rekommendationen och som har 
mindre än 750 anställda eller en 
omsättning som understiger 
200 miljoner EUR ska den högsta 
stödnivån halveras.

Or. en

Motivering

Vi ogillar förslaget som tillåter stöd för förädlingsföretag oavsett storlek (hittills har de 
största enheterna uteslutits). Stora företag, med stark marknadsposition, på grund av stordrift 
kan investera i sin utveckling utan offentligt stöd. Om medlemsstaterna tillåts besluta om 
detta kan det leda till snedvridna konkurrensregler på den inre marknaden.

Ändringsförslag 899
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För skogsinnehav över en viss storlek, 
som ska fastställas av de medlemsstater 
som deltar i programmet, ska stöd till 
investeringar inom skogsmark ges på 
villkor att det lämnas in en 
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skogsbruksplan eller ett motsvarande 
instrument som inbegriper åtgärder för 
biologisk mångfald. Dessa åtgärder för 
biologisk mångfald bör vara förenliga 
med ett hållbart skogsbruk enligt 
definitionen från ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat ”hållbart skogsbruk”).

Or. en

Ändringsförslag 900
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För skogsinnehav över en viss storlek, 
som ska fastställas av de medlemsstater 
som deltar i programmet, ska stöd till 
investeringar inom skogsmark ges på 
villkor att det lämnas in en 
skogsbruksplan eller ett motsvarande 
instrument som inbegriper åtgärder för 
biologisk mångfald för att åstadkomma 
mätbar förbättring när det gäller 
bevarandestatusen för arter och 
livsmiljöer som är beroende eller påverkas 
av skogbruk, i linje med EU:s strategi för 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 901
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Stöd till skogsåtgärder bör baseras på 
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en standard för goda skogsbruksmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 902
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Allt stöd för användning och 
produktion av bioenergi bör baseras på 
hållbarhetskriterier.

Or. en

Ändringsförslag 903
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Stödet kan beviljas när det gäller 
investeringar som jordbrukarna gör för 
att följa de nyligen införda EU-
standarderna inom områdena för 
miljöskydd, folkhälsa, djur- och 
växthälsa, djurskydd och arbetsskydd. 
Dessa standarder måste på nytt införas i 
nationell lagstiftning genom att tillämpa 
EU-lagstiftning och medför nya 
skyldigheter eller begränsningar i 
odlingsmetoderna, vilket har stor 
påverkan på de genomsnittliga 
driftkostnaderna för ett jordbruk och 
berör ett stort antal jordbrukare.

Or. en
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Ändringsförslag 904
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Stöd får beviljas jordbrukarnas 
investeringar för att följa EU-standarder 
inom områdena för miljöskydd, folkhälsa, 
djur- och växthälsa, djurskydd och 
arbetsskydd. Dessa standarder måste 
innebära nya skyldigheter eller krav vad 
gäller odlingsmetoder eller metoder för 
boskapsskötsel som markant påverkar de 
genomsnittliga driftskostnaderna för ett 
jordbruk.

Or. it

Ändringsförslag 905
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Främjande av ekologisk odling på 

jordbruk
1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att stödja investeringar eller 
täcka ytterligare kostnader som 
uppkommer för jordbrukare eller grupper 
av jordbrukare som utför verksamheter 
för att
(a) öka resurseffektivitet (inklusive 
effektiv användning av näringsämnen och 
växtskyddsprodukter samt effektivt vatten-
och avfallsförvaltning),
(b) minska CO2–utsläpp,
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(c) förbättra koldioxidbindning i marken.
2. Medlemsstaterna ska göra 
ansträngningar för att tillhandahålla 
jordbrukare, som går med på att utföra 
verksamheterna i denna åtgärd, 
nödvändig sakkunskap och information 
om hur verksamheterna genomförs, 
inbegripet ett åtagande om att 
tillhandahålla expertrådgivning.
3. Stödet får uppgå till de högsta belopp 
som anges i bilaga I.

Or. pt

Ändringsförslag 906
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Främjande av grön tillväxt i jordbruk

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att stödja investeringar eller 
täcka extrakostnader som drabbar 
jordbrukare, eller grupper av jordbrukare, 
som gör insatser för att
a) öka resurseffektiviteten (inbegripet 
näringseffektiviteten, effektiviteten i 
användningen av växtskyddsmedel, 
vatteneffektivitet och effektiv användning 
av restprodukter)
b) minska utsläppen av växthusgaser
c) förbättra koldioxidbindningen i 
jordbruksmark
2. Medlemsstaterna ska sträva efter att ge 
de jordbrukare som gör insatser inom 
ramen för denna åtgärd den kunskap och 
information som krävs för att fullgöra 
dessa, inbegripet expertrådgivning 
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relaterad till åtaganden.
3. Stödet får uppgå till de högsta belopp 
som anges i bilaga I.

Or. en

Motivering

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainabilityThe inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alertfarmers of the importance of integrating environmental considerations into their 
attempts toimprove productivity. It complements the agri-environmental measure which is 
aimed atencouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

Ändringsförslag 907
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringar i förebyggande åtgärder 
som syftar till att minska konsekvenserna 
av sannolika naturkatastrofer och 
ekokatastrofer,

(a) investeringar i förebyggande åtgärder 
som syftar till att minska riskerna för och 
konsekvenserna av sannolika 
naturkatastrofer och ekokatastrofer,

Or. en

Ändringsförslag 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringar i förebyggande åtgärder 
som syftar till att minska konsekvenserna 
av sannolika naturkatastrofer och 
ekokatastrofer,

(a) investeringar i förebyggande åtgärder 
som syftar till att minska konsekvenserna 
av sannolika naturkatastrofer, omgivande 
ogynnsamma förhållanden och 
ekokatastrofer,

Or. it

Ändringsförslag 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar för återställande av mark 
och produktionspotential inom jordbruket 
som skadats i samband med 
naturkatastrofer och ekokatastrofer.

(b) investeringar för återställande av mark 
och produktionspotential inom jordbruket 
som skadats i samband med 
naturkatastrofer, omgivande ogynnsamma 
förhållanden och ekokatastrofer.

Or. it

Ändringsförslag 910
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) stöd för ekonomisk verksamhet som 
påverkats av skador fram tills dess att 
företaget kan åter kan drivas självständigt

Or. fr
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Ändringsförslag 911
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas till jordbrukare eller 
grupper av jordbrukare. Stöd ska också 
beviljas offentliga enheter där det fastställts 
att det finns en koppling mellan 
investeringar som gjorts av sådana enheter 
och produktionspotentialen inom 
jordbruket.

2. Stöd ska beviljas till jordbrukare eller 
grupper av jordbrukare och företag som är 
involverade i bearbetningen och/eller 
marknadsföringen av produkter som 
anges i bilaga 1 till fördraget. Stöd ska
också beviljas offentliga enheter där det 
fastställts att det finns en koppling mellan 
investeringar som gjorts av sådana enheter 
och produktionspotentialen inom 
jordbruket.

Or. it

Ändringsförslag 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett villkor för stöd enligt punkt 1 b ska 
vara att behöriga offentliga myndigheter i 
medlemsstaterna offentligt erkänt att en 
naturkatastrof har ägt rum och att denna 
katastrof eller åtgärder som antagits i 
enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG 
för att utrota eller begränsa en 
växtsjukdom eller skadegörare har 
orsakat förstörelse av minst 30 % av den 
berörda jordbrukspotentialen.

3. Ett villkor för stöd enligt punkt 1 b ska 
vara att behöriga offentliga myndigheter i 
medlemsstaterna offentligt erkänt att en 
naturkatastrof har ägt rum.

Or. fr
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Ändringsförslag 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
avse

1. Stöd som täcker jordbruks- och 
affärsutveckling ska beröra följande 
åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 914
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) nyetableringsstöd för (a) stöd till etablering och överlåtelse-
nystart av företag för

Or. fr

Ändringsförslag 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) nyetableringsstöd för (a) stöd till etablering och överlåtelse av 
företag för

Or. fr
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Ändringsförslag 916
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) nyetableringsstöd för (a) nyetableringsstöd och 
kooperativ/organisationer som är erkända 
enligt artikel 106 i förordningen om en 
samlad marknadsordning för

Or. en

Ändringsförslag 917
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) unga jordbrukare, (i) jordbrukare som har tillräckliga 
färdigheter och yrkeskvalifikationer och 
som för första gången etablerar sig som 
driftsledare inom ett jordbruksföretag och 
uppfyller de ytterligare kriterier som 
medlemsstaterna kan fastställa 

Or. en

Ändringsförslag 918
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) unga jordbrukare, (i) jordbrukare som har tillräckliga 
färdigheter och yrkeskvalifikationer och 
som för första gången etablerar sig som 
driftsledare inom ett jordbruksföretag och 
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uppfyller de ytterligare kriterier som 
medlemsstaterna kan fastställa 

Or. en

Ändringsförslag 919
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) unga jordbrukare, (i) jordbrukare som har tillräckliga 
färdigheter och yrkeskvalifikationer och 
som för första gången etablerar sig som 
driftsledare inom ett jordbruksföretag och 
uppfyller de ytterligare kriterier som 
medlemsstaterna kan fastställa 

Or. en

Ändringsförslag 920
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) unga jordbrukare, (i) unga jordbrukare och nya jordbrukare,

Or. en

Ändringsförslag 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) unga jordbrukare, i) unga jordbrukare och nya jordbrukare,

Or. fr

Ändringsförslag 922
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
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) unga jordbrukare, (i) unga jordbrukare och kvinnor inom 
jordbruk,

Or. it

Ändringsförslag 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) unga jordbrukare, (i) unga jordbrukare och sådana som har 
fullgjort sin lärotid,

Or. en

Ändringsförslag 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led ia (nytt)



AM\909362SV.doc 111/168 PE492.949v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) nya jordbrukare

Or. fr

Ändringsförslag 925
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) unga jordbrukare som bildar ett 
kooperativ,

Or. pt

Ändringsförslag 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden,

ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet inom jord- och 
skogsbruksföretag och andra 
mikroföretag och småföretag på 
landsbygden.

Or. de

Motivering

Den övergripande ekologiska fördelen med denna åtgärd bör skapas genom ytterligare 
utveckling av jordbruksföretag som ger upphov till sektorer såväl uppströms som nedströms 
och bör inriktas på diversifiering av verksamheten/generationsväxling.
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Ändringsförslag 927
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden,

(ii) samhällslett lokalt utvecklingsprojekt 
och annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden,

Or. en

Ändringsförslag 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden,

ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och 
tillhandahållande av jordbrukstjänster på 
landsbygden,

Or. fr

Ändringsförslag 929
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 20 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden,

(ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och 
tillhandahållande av jordbrukstjänster på 
landsbygden,
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Or. it

Ändringsförslag 930
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden,

(ii) annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och 
tillhandahållande av jordbrukstjänster på 
landsbygden,

Or. it

Ändringsförslag 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckling av småbruk. iii) utveckling av jord- och skogsbruk.

Or. de

Motivering

Denna åtgärd bör vara tillgänglig för alla jord- och skogsbruk, oberoende av storlek.

Ändringsförslag 932
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) utveckling av småbruk. (iii) utveckling av och samarbete mellan 
småbruk.

Or. en

Ändringsförslag 933
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk,

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk som ger ekonomiska vinster till 
jordbrukssektorn,

Or. en

Ändringsförslag 934
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk,

(b) investeringar i annan vinstskapande 
verksamhet än jordbruk,

Or. pt

Ändringsförslag 935
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b



AM\909362SV.doc 115/168 PE492.949v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk,

(b) investeringar i samhällslett lokalt 
utvecklingsprojekt och annan verksamhet 
än jordbruksverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 936
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk,

(b) investeringar för att skapa och utveckla 
annan verksamhet än jordbruk, inbegripet 
förädling och försäljning av produkter 
där råvaran eller de framställda 
produkterna från produktionsprocessen 
är en produkt som inte omfattas av bilaga
1 i fördraget

Or. en

Ändringsförslag 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk,

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk och tillhandahållande av 
jordbrukstjänster,

Or. fr
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Ändringsförslag 938
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 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruk,

(b) investeringar i annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och 
tillhandahållande av jordbrukstjänster,

Or. it

Ändringsförslag 939
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) betalning till jordbrukare som 
beslutar att avsluta sin 
jordbruksverksamhet i syfte att överlåta 
sitt jordbruksföretag till andra 
jordbrukare,

Or. ro

Ändringsförslag 940
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till 
jordbrukare som deltar i den ordning för 
småbrukare som fastställs i avdelning V i 
förordning (EU) nr DP/2012 (nedan 

utgår
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kallad ordningen för småbrukare), som 
permanent överlåter sitt företag till en 
annan jordbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till 
jordbrukare som deltar i den ordning för 
småbrukare som fastställs i avdelning V i 
förordning (EU) nr DP/2012 (nedan 
kallad ordningen för småbrukare), som 
permanent överlåter sitt företag till en 
annan jordbrukare.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 942
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till 
jordbrukare som deltar i den ordning för 
småbrukare som fastställs i avdelning V i 
förordning (EU) nr DP/2012 (nedan 
kallad ordningen för småbrukare), som 
permanent överlåter sitt företag till en 
annan jordbrukare.

utgår

Or. ro
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Ändringsförslag 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) årliga stödutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

c) stödutbetalningar till jordbrukare som 
deltar i den frivilliga ordning för 
småbrukare som fastställs i avdelning V i 
förordning (EU) nr DP/2012 (nedan kallad 
ordningen för småbrukare), som permanent 
överlåter sitt företag till en annan 
jordbrukare.

Or. es

Ändringsförslag 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till 
jordbrukare som deltar i den ordning för 
småbrukare som fastställs i avdelning V i 
förordning (EU) nr DP/2012 (nedan kallad 
ordningen för småbrukare), som permanent 
överlåter sitt företag till en annan 
jordbrukare.

(c) engångsutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 945
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

(c) engångsutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 946
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

(c) engångsutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 947
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till 
jordbrukare som deltar i den ordning för 
småbrukare som fastställs i avdelning V i 
förordning (EU) nr DP/2012 (nedan kallad 
ordningen för småbrukare), som permanent 
överlåter sitt företag till en annan 
jordbrukare.

(c) engångsutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.
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Or. pt

Ändringsförslag 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

(c) årliga stödutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare) och småbrukare i de 
yttersta randområdena som permanent 
överlåter sitt företag till en annan 
jordbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 949
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare), som permanent överlåter 
sitt företag till en annan jordbrukare.

(c) årliga stödutbetalningar till jordbrukare 
som deltar i den ordning för småbrukare 
som fastställs i avdelning V i förordning 
(EU) nr DP/2012 (nedan kallad ordningen 
för småbrukare) och småbrukare i de 
yttersta randområdena som permanent 
överlåter sitt företag till en annan 
jordbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 950
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) utbetalning av en pensionsbonus till 
jordbrukare som beslutar att avsluta sin 
jordbruksverksamhet för att överlåta sitt 
jordbruk till en yngre jordbrukare. Denna 
bonus kan uppgå till 50 % av startbidraget 
för unga jordbrukare, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 1 a i och ska vara 
kopplad till mängden arbete som utförts i 
det överlåtna företaget, med det högsta 
värdet för företag som inom jordbruket 
använder motsvarande minst en 
arbetsenhet per år,

Or. pt

Ändringsförslag 951
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) stöd till förtidspensionering för 
jordbrukare som beslutar att avsluta sin 
jordbruksverksamhet i syfte att överföra 
företaget till en ung jordburkare.

Or. en

Ändringsförslag 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) pensionsersättning för jordbrukare 
som permanent överför sitt företag till en 
ung jordbrukare.

Or. it

Ändringsförslag 953
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Förtidspensioneringsstöd till 
jordbrukare som överlåter sina företag för 
gott till andra jordbrukare, antingen 
direkt eller genom offentliga 
markförvaltningsorgan för att främja ett 
generationsskifte.

Or. es

Motivering

Främjande av realistiska och effektiva metoder för att främja ett generationsskifte mellan 
yrkesaktiva inom jordbruket och integrera vissa metoder som tillämpas i vissa medlemsstater 
för att underlätta denna process i stödprogrammen, exempelvis offentliga markbanker.

Ändringsförslag 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) pensionsersättning för jordbrukare 
som permanent överför sitt företag till en 
annan jordbrukare.



AM\909362SV.doc 123/168 PE492.949v01-00

SV

Or. en

Motivering

Det nuvarande systemet för pensionering i förtid bör behållas och inte begränsas till endast 
småbrukare.

Ändringsförslag 955
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) pensionsersättning för jordbrukare 
som permanent överför sitt företag till en 
annan jordbrukare

Or. en

Ändringsförslag 956
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) pensionsersättning för jordbrukare 
som permanent överför sitt företag till en 
annan jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 957
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) ett särskilt system för förnybara 
energikällor i jordbruket

Or. en

Ändringsförslag 958
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare.

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare för en tidsperiod av högst tre 
år, i kombination med kravet att under 
hela stödperioden dra nytta av en 
företagsekonomisk 
förvaltningsrådgivning.

Or. de

Ändringsförslag 959
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare.

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare och nya jordbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare.

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare och nya jordbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare.

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare och nyetablerade jordbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 962
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
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare.

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare och kvinnor inom jordbruk.

Or. it

Ändringsförslag 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare.

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare och sådana som har avslutat 
sin lärotid.

Or. en

Ändringsförslag 964
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare.

2. Stöd enligt punkt 1 a i ska beviljas unga 
jordbrukare och kan vara i form av 
tillgång till kapital till förmånliga räntor.

Or. en

Ändringsförslag 965
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1a led ia ska beviljas 
kooperativ där majoriteten av 
medlemmarna är unga jordbrukare.

Or. pt

Ändringsförslag 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden, med 
strikt tillämpning av kraven i artikel 7 i 
förordning (EU) nr ...CSF/2012, ska se 
till att främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när 
programmen förbereds och genomförs. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning i samband med 
förberedelser inför och genomförandet av 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 967
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet, 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden, till samhällsledda lokala 
utvecklingsprojekt, lokala aktionsgrupper 



PE492.949v01-00 128/168 AM\909362SV.doc

SV

och andra föreningar och nätverk för 
utveckling på landsbygden. 

Or. en

Ändringsförslag 968
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden, samt 
till små och medelstora jordbruksföretag, 
kooperativ och producentorganisationer 
som erkänns i enlighet med kraven i 
artikel 106 i förordning (EU) nr 
(CMO/2012).

Or. pt

Ändringsförslag 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet, 
till andra invånare i landsbygdsområden
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
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jordbruksverksamhet på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden som 
är relaterad till jord- och skogsbruk.

Or. de

Ändringsförslag 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och små och medelstora företag på 
landsbygden.

Or. es
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Motivering

Man bör tillåta diversifieringsverksamhet också i jordbruksföretag och i små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 972
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och små och medelstora företag på 
landsbygden.

Or. es

Motivering

Gemensamt för de båda ändringsförslagen är att inte begränsa diversifieringen på grund av 
storlek eller delsektor och att beakta kooperativens roll.

Ändringsförslag 973
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och företag som bedriver annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet på 
landsbygden.
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Or. en

Motivering

Innovation och diversifiering inom jordbruket ska inte begränsas till mikroföretag och små 
företag.

Ändringsförslag 974
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och företag som bedriver annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet på 
landsbygden.

Or. en

Motivering

Innovation och diversifiering inom jordbruket ska inte begränsas till mikroföretag och små 
företag. All verksamhet, inbegripet storskaliga bioraffinaderier, ska främjas och stödjas. 
Dessa verksamheter ger nya affärstillfällen och inkomstdiversifiering till jordbrukare och 
andra aktörer inom landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
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och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

och mikroföretag och små företag på 
landsbygden.

Or. es

Motivering

Man ska kunna bedriva diversifieringsverksamhet också i jordbruksföretag.

Ändringsförslag 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag på 
landsbygden.

Or. es

Motivering

Vi anser att även jordbruksföretag kan bedriva diversifieringsverksamhet.

Ändringsförslag 977
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll och små och medelstora 
jordbruksföretag med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
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bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.
Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas små 
och medelstora företag, kooperativ, 
producentorganisationer som är erkända 
enligt artikel 106 i förordningen om en 
samlad marknadsordning, jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushåll med 
diversifiering i annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och leverantörer av 
jordbrukstjänster på landsbygden.

Or. fr

Ändringsförslag 979
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 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
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jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet och 
tillhandahållandet av jordbrukstjänster på 
landsbygden.

Or. it

Ändringsförslag 980
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden.

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
och mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden, 
inklusive turistverksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a iii ska beviljas 
småbruk såsom dessa definieras av 
medlemsstaterna.

Stöd enligt punkt 1 a iii ska beviljas 
jordbruk såsom dessa definieras i 
avdelning II kapitel 1 artikel 9 i 
förordning (EU) nr DZ/2012 samt
småbruk såsom dessa definieras av 
medlemsstaterna.



AM\909362SV.doc 135/168 PE492.949v01-00

SV

Or. de

Motivering

Åtgärder för affärsstiftelser bör bidra till utvecklingen av alla aktiva jordbruksföretag 
inklusive utvecklingen av små jordbruk.

Ändringsförslag 982
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a iii ska beviljas 
småbruk såsom dessa definieras av 
medlemsstaterna.

Stöd enligt punkt 1 a iii ska beviljas 
småbruk såsom dessa definieras i denna 
förordning och av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 983
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas för 
landsbygdsområden till mikroföretag och 
små företag som bedriver annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet, 
kooperativ och producentorganisationer 
som erkänns i enlighet med kraven i 
artikel 106 i förordning (EU) nr 
(CMO/2012) och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Or. pt
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Ändringsförslag 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet och andra 
invånare i landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden som är relaterad till jord-
och skogsbruk och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Or. de

Ändringsförslag 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
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mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden under förutsättning att de 
avser projekt som skapar ekonomiska 
fördelar för jordbrukssektorn och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

Or. it

Ändringsförslag 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas små och 
medelstora företag på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

Or. es

Motivering

Man bör tillåta diversifieringsverksamhet också i jordbruksföretag.

Ändringsförslag 988
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas företag 
som bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.
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jordbrukshushållet.

Or. en

Motivering

Innovation och diversifiering inom jordbruket ska inte begränsas till mikroföretag och små 
företag.

Ändringsförslag 989
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som 
bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas företag 
som bedriver annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

Or. en

Motivering

Innovation och diversifiering inom jordbruket ska inte begränsas till mikroföretag och små 
företag. All verksamhet, inbegripet storskaliga bioraffinaderier, ska främjas och stödjas. 
Dessa verksamheter ger nya affärstillfällen och inkomstdiversifiering till jordbrukare och 
andra aktörer inom landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än 

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag på 
landsbygden och jordbrukare eller 
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jordbruksverksamhet på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

medlemmar i jordbrukshushållet.

Or. es

Motivering

Man ska kunna bedriva diversifieringsverksamhet också i jordbruksföretag.

Ändringsförslag 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet på landsbygden och 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag på 
landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Or. es

Motivering

Vi anser att även jordbruksföretag kan bedriva diversifieringsverksamhet.

Ändringsförslag 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet och till 
mikroföretag och små företag som 
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tillhandahåller jordbrukstjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 993
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 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet och 
mikroföretag och små företag som 
tillhandahåller jordbrukstjänster.

Or. it

Ändringsförslag 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden, till små företag som 
ställer om till jordbruksbaserat livsmedel
och jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushållet.

Or. fr
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Ändringsförslag 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet, 
inbegripet etablering eller utveckling av 
småskaliga slakterier.

Or. en

Ändringsförslag 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas 
jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare, vid tidpunkten för inlämning 
av ansökan, under minst ett år och som 
åtar sig att permanent överlåta hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter 
till en annan jordbrukare. Stöd ska 
betalas ut från dagen för överlåtelsen till 
och med den 31 december 2020.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 997
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas 
jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare, vid tidpunkten för inlämning 
av ansökan, under minst ett år och som 
åtar sig att permanent överlåta hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter 
till en annan jordbrukare. Stöd ska 
betalas ut från dagen för överlåtelsen till 
och med den 31 december 2020.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 998
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas 
jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare, vid tidpunkten för inlämning 
av ansökan, under minst ett år och som 
åtar sig att permanent överlåta hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare. Stöd ska betalas ut 
från dagen för överlåtelsen till och med 
den 31 december 2020.

Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas 
jordbrukare som permanent överlåter hela 
sitt företag och motsvarande stödrättigheter 
till en annan jordbrukare. Stöd ska betalas 
ut i minst två utbetalningar som 
motsvarar 120 % av stödrättigheterna som 
fastställts för en period på fem år, från 
dagen för överlåtelsen. Medlemsstaterna 
ska fastställa villkoren för beviljande av 
detta stöd.

Or. ro

Ändringsförslag 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas 
jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare, vid tidpunkten för inlämning 
av ansökan, under minst ett år och som åtar 
sig att permanent överlåta hela sitt företag 
och motsvarande stödrättigheter till en 
annan jordbrukare. Stöd ska betalas ut från 
dagen för överlåtelsen till och med den 
31 december 2020.

Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas 
jordbrukare som deltar i den frivilliga
ordningen för småbrukare, vid tidpunkten 
för inlämning av ansökan, under minst ett 
år och som åtar sig att permanent överlåta 
hela sitt företag och motsvarande 
stödrättigheter till en annan jordbrukare. 
Stöd ska betalas ut från dagen för 
överlåtelsen till och med den 
31 december 2020.

Or. es

Ändringsförslag 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 ca ska beviljas 
jordbrukare som har arbetat med 
jordbruk i minst 10 år, inte är yngre än 
65 år och åtar sig att permanent överföra 
hela sitt företag och motsvarande 
stödrättigheter till en ung jordbrukare och 
helt avslutar all kommersiell 
jordbruksverksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 1001
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 ca ska beviljas 
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jordbrukare som har arbetat med 
jordbruk i minst 10 år, inte är yngre än 
60 år, åtar sig att permanent överföra 
hela sitt företag och motsvarande 
stödrättigheter till en annan jordbrukare 
och helt avslutar all kommersiell 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 ca ska beviljas 
jordbrukare som har arbetat med 
jordbruk i minst 10 år, inte är yngre än 
60 år, åtar sig att permanent överföra 
hela sitt företag och motsvarande 
stödrättigheter till en annan jordbrukare 
och helt avslutar all kommersiell 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Motivering

Tidsgränsen för systemet för pensionering i förtid bör vara lägre än 65 år.

Ändringsförslag 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 ca ska beviljas 
jordbrukare som har bedrivit jordbruk i 
minst tio år, som är minst 60 år gamla 
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och som åtar sig att permanent överföra 
hela sitt företag tillsammans med samtliga 
motsvarande stödrättigheter för gott till en 
annan jordbrukare och som helt avslutar 
all jordbruksverksamhet.

Or. es

Motivering

För att främja en generationsväxling bör man återinföra förtidsavgång eller förtidspension.

Ändringsförslag 1004
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden enligt punkt 1 a ska villkoras av 
inlämning av en affärsplan. Genomförandet 
av en affärsplan måste inledas inom sex 
månader från och med dagen för beslutet 
om beviljande av stöd.

4. Stöden enligt punkt 1 a ska villkoras av 
inlämning av en affärsplan som omfattar 
en konsekvensbedömning av förbättrad 
miljöprestanda. Genomförandet av en 
affärsplan måste inledas inom sex månader 
från och med dagen för beslutet om 
beviljande av stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden enligt punkt 1 a ska villkoras av 
inlämning av en affärsplan. Genomförandet 
av en affärsplan måste inledas inom sex
månader från och med dagen för beslutet 
om beviljande av stöd.

4. Stöden enligt punkt 1 a ska villkoras av 
inlämning av en affärsplan. Genomförandet 
av en affärsplan måste inledas inom tolv
månader från och med dagen för beslutet 
om beviljande av stöd.
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Or. fr

Ändringsförslag 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden enligt punkt 1 a ska villkoras av 
inlämning av en affärsplan. Genomförandet 
av en affärsplan måste inledas inom sex 
månader från och med dagen för beslutet 
om beviljande av stöd.

4. Stöden enligt punkt 1 a ska villkoras av 
inlämning av en affärsplan. Genomförandet 
av en affärsplan måste inledas inom ett år
från och med dagen för beslutet om 
beviljande av stöd.

Or. ro

Ändringsförslag 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ange övre och nedre 
gränser för att ge jordbruksföretagen 
tillgång till stöd i enlighet med punkt 1 a i 
respektive 1 a iii. Den nedre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a i ska vara 
väsentligt högre än den övre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a iii. Stöden ska 
emellertid begränsas till jordbruksföretag 
som omfattas av definitionen av 
mikroföretag och småföretag.

utgår

Or. es

Motivering

Man bör inte fastställa gränser för en generationsväxling utöver den unga jordbrukarens 
möjlighet att, och utbildning för att, genomföra sin affärsplan.
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Ändringsförslag 1008
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ange övre och nedre 
gränser för att ge jordbruksföretagen 
tillgång till stöd i enlighet med punkt 1 a i 
respektive 1 a iii. Den nedre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a i ska vara 
väsentligt högre än den övre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a iii. Stöden ska 
emellertid begränsas till jordbruksföretag 
som omfattas av definitionen av 
mikroföretag och småföretag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ange övre och nedre 
gränser för att ge jordbruksföretagen 
tillgång till stöd i enlighet med punkt 1 a i 
respektive 1 a iii. Den nedre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a i ska vara 
väsentligt högre än den övre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a iii. Stöden ska 
emellertid begränsas till jordbruksföretag 
som omfattas av definitionen av 
mikroföretag och småföretag.

utgår

Or. es
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Motivering

Jag instämmer inte i fastställandet av gränser för en generationsväxling utöver unga 
jordbrukares möjlighet att, och utbildning för att, genomföra sina affärsplaner.

Ändringsförslag 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ange övre och nedre 
gränser för att ge jordbruksföretagen 
tillgång till stöd i enlighet med punkt 1 a i 
respektive 1 a iii. Den nedre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a i ska vara väsentligt 
högre än den övre gränsen för stödet enligt 
punkt 1 a iii. Stöden ska emellertid 
begränsas till jordbruksföretag som 
omfattas av definitionen av mikroföretag 
och småföretag.

Medlemsstaterna ska ange övre och nedre 
gränser för att ge jordbruksföretagen 
tillgång till stöd i enlighet med punkt 1 a i 
respektive 1 a iii. Den nedre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a i ska vara väsentligt 
högre än den övre gränsen för stödet enligt 
punkt 1 a iii. Stöden gäller företag som 
omfattas av definitionen av aktiva 
jordbrukare och mikroföretag och 
småföretag.

Or. de

Ändringsförslag 1011
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ange övre och nedre 
gränser för att ge jordbruksföretagen 
tillgång till stöd i enlighet med punkt 1 a i 
respektive 1 a iii. Den nedre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a i ska vara väsentligt 
högre än den övre gränsen för stödet enligt 
punkt 1 a iii. Stöden ska emellertid 
begränsas till jordbruksföretag som 

Medlemsstaterna ska ange övre och nedre 
gränser för att ge jordbruksföretagen 
tillgång till stöd i enlighet med punkt 1 a i 
respektive 1 a iii. Den nedre gränsen för 
stödet enligt punkt 1 a i ska vara väsentligt 
högre än den övre gränsen för stödet enligt 
punkt 1 a iii. Dessa gränsvärden ska ta 
hänsyn till samarbete mellan 
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omfattas av definitionen av mikroföretag 
och småföretag.

småjordbrukare. Stöden ska emellertid 
begränsas till jordbruksföretag som 
omfattas av definitionen av mikroföretag 
och småföretag.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1a i får även användas 
för inköp och/eller hyra av 
(a) mark,
(b) utrustning och maskiner,
(c) lador,
i form av en bankgaranti för hyres-
och/eller inköpskontrakt för mark och 
relaterade kapitalinvesteringar.
I dessa fall ska stödet läggas till 
schablonbidraget som avses i bilaga I 
enligt bestämmelserna i artikel 18.

Or. it

Ändringsförslag 1013
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a i kan också syfta till 
att skapa innovativa finansiella 
instrument för att underlätta hållbara 
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förändringar i markanvändning för nya 
jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 1014
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1a i får även inriktas på 
markarrende för unga jordbrukare, i form 
av en bankgaranti för 
markarrendeskontrakt och räntestöd. I 
dessa fall ska stödet läggas till 
schablonbidraget som avses i bilaga I 
enligt bestämmelserna i artikel 18.

Or. it

Ändringsförslag 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 a i ska också kunna 
inriktas på landarrendering till unga
jordbrukare i form av en bankgaranti för 
landarrenderingskontrakt och stöd 
avseende räntor, skattebefrielse.

Or. es

Motivering

Vi ser det som absolut nödvändigt att förbättra förslagen och analysera andra 
kompletterande stödmekanismer för unga som etablerar sig i form av andra slags incitament 
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som kompletterar inträdet såsom inrättandet av markbanker eller landöverföringstjänster, 
incitament till att öka jordbruksföretagets areal, skattebefrielse osv.

Ändringsförslag 1016
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stöd enligt punkt 1 a ska vara i form av 
ett schablonbidrag som får utbetalas i 
form av minst två delbetalningar under 
högst fem år. Delbetalningarna får gradvis 
minskas. Den sista stödutbetalningen 
enligt punkt 1 a i och 1 a ii ska villkoras 
av att affärsplanen genomförs korrekt.

5. Stöd enligt punkt 1 a ska vara i form av 
ett schablonbidrag under högst fem år eller 
i annan form, som en lånegaranti eller 
räntefritt lån. Vid alternativet 
schablonbidrag får delbetalningarna 
gradvis minskas.

Överensstämmelsen med affärsplanen 
skall bedömas av den behöriga 
myndigheten senast fem år från och med 
dagen för det enskilda beslutet att bevilja 
stöd. Samtidigt som hänsyn tas till 
förhållandena vid genomförandet av 
affärsplanen skall medlemsstaterna 
fastställa villkor för återbetalning av stöd 
som redan har mottagits om 
stödmottagaren inte lyckas uppfylla 
villkoren i affärsplanen vid tiden för 
bedömningen.

Or. fr

Ändringsförslag 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stöd enligt punkt 1 a ska vara i form av 
ett schablonbidrag som får utbetalas i form 

5. Stöd enligt punkt 1 a ska vara i form av 
ett schablonbidrag som får utbetalas i form 
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av minst två delbetalningar under högst 
fem år. Delbetalningarna får gradvis 
minskas. Den sista stödutbetalningen enligt 
punkt 1 a i och 1 a ii ska villkoras av att 
affärsplanen genomförs korrekt.

av en eller flera delbetalningar under högst 
fem år. Om alternativet med 
delbetalningar väljs får de gradvis 
minskas. I så fall ska sista 
stödutbetalningen enligt punkt 1 a i och 
1 a ii villkoras av att affärsplanen 
genomförs korrekt.

Or. en

Motivering

We propose, for the sake of simplification, to allow payment of the young farmer premium in 
one instalment. Persons starting agricultural activity usually have enormous investment needs 
resulting from inter alia the need of assuring adequate technical infrastructure, adapting of a 
farm to the standards, ensuring of quality and security of production. For this reason support 
in the form of one instalment is justifiable, as it allows for quick undertaking of necessary 
action on the farm. The need of efficiency can be regulated by a Member State which can 
introduce a requirement for settlement of the way the premium was used.

Ändringsförslag 1018
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Högsta stödberättigande belopp för 
punkt 1 a anges i bilaga I. Medlemsstaterna 
ska ange stödbeloppet enligt punkt 1 a i 
och 1 a ii och samtidigt ta hänsyn till 
programområdets socioekonomiska 
situation.

6. Högsta stödberättigande belopp för 
punkt 1 a anges i bilaga I. Detta belopp 
omfattar inte stöd i form av bankgaranti 
enligt artikel 20.4 stycke 2a.
Medlemsstaterna ska ange stödbeloppet 
enligt punkt 1 a i och 1 a ii och samtidigt ta 
hänsyn till programområdets 
socioekonomiska situation.

Or. fr

Ändringsförslag 1019
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstater får bevilja annuitet till 
jordbrukare som avses i punkt 1 c och 
som är minst 65 år gamla, utan att detta 
anses vara statligt stöd. 

Or. ro

Ändringsförslag 1020
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
120 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
120 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
120 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
120 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare.

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
150 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare, utbetalt i årliga 
delbetalningar eller som ett engångsbelopp.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att stödnivån ökas avsevärt, till minst 150 procent av den årliga betalningen inom 
ramen för pelare I. Vi godkänner stöd i forma av ett sammanlagt engångsbelopp.

Ändringsförslag 1024
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska beakta de 
sociala och miljömässiga förhållandena i 
de berörda landsbygdsområdena innan de 
genomför denna åtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 rörande de uppgifter som affärsplaner 
minst ska innehålla och de kriterier som 
medlemsstaterna ska använda för att 
fastställa de gränser som avses i punkt 4.

8. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 rörande de uppgifter som affärsplaner 
minst ska innehålla.

Or. en

Ändringsförslag 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Förtidspension

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas
a) jordbrukare som upphör med 
jordbruket i syfte att överlåta sitt 
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jordbruksföretag till en annan 
jordbrukare,
b) anställda inom jordbruket som upphör 
med sitt jordbruksarbete för gott när 
jordbruksföretaget överförs.
2. Överlåtaren ska
a) vara minst 55 år gammal, dock utan att 
behöva ha uppnått den normala 
pensionsåldern vid överlåtelsetidpunkten, 
eller vara högst 10 år yngre än den 
normala pensionsåldern i medlemsstaten i 
fråga vid överlåtelsetidpunkten,
b) upphöra med allt yrkesmässigt 
jordbruk för gott,
c) ha bedrivit jordbruk under de 10 
senaste åren före överlåtelsen.
3. Förvärvaren ska
a) efterträda överlåtaren och installera sig 
i enlighet med vad som fastställs i 
artikel 20.2, eller b) vara en jordbrukare 
som är yngre än 50 år gammal, eller en 
privaträttslig juridisk person som övertar 
ansvaret för det jordbruksföretag som 
överlåts av överlåtaren för att öka 
företagets storlek.
4. Den anställde inom jordbruket ska
a) vara minst 55 år gammal, dock utan att 
behöva ha uppnått den normala 
pensionsåldern, eller vara högst 10 år 
yngre än den normala pensionsåldern i 
medlemsstaten i fråga,
b) ha arbetat minst halvtid som 
medhjälpare inom familjen eller som 
anställd inom jordbruksföretaget under de 
föregående fem åren,
c) ha arbetat i överlåtarens 
jordbruksföretag under en period 
motsvarande minst två års heltidsarbete 
under den fyraårsperiod som föregår 
överlåtarens förtidspensionering,
d) vara ansluten till ett 
socialförsäkringssystem.
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5. En överlåtare och en anställd inom 
jordbruket kan få stöd för 
förtidspensionering under sammanlagt 
högst 15 år. Detta stöd får inte beviljas 
efter att överlåtaren har fyllt 70 år eller 
den anställde inom jordbruket har 
uppnått normal pensionsålder.
Om en överlåtare får ålderspension från 
medlemsstaten ska stödet till 
förtidspension beviljas som ett tillägg med 
beaktande av det belopp som den 
nationella ålderspensionen uppgår till.
6. Det högsta stödberättigande beloppet 
anges i bilaga I.

Or. es

Motivering

Avskaffandet får negativa konsekvenser eftersom åtgärden bidrar till att främja ett 
generationsskifte. Därför uppmanar vi till ett återinförande.

Ändringsförslag 1027
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grundläggande tjänster och förnyelse av 
samhällen i landsbygdsområden

Grundläggande tjänster och förnyelse av 
samhällen i landsbygdsområden samt 

bevarande och återställande av naturarvet

Or. de

Ändringsförslag 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds-
och förvaltningsplaner för Natura 2000-
områden och andra platser av högt 
naturvärde,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1029
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000-
områden och andra platser av högt 
naturvärde,

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster, 

Or. de

Ändringsförslag 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000-

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster, tjänster av allmänt 
värde för jord- och skogsbruket och av 
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områden och andra platser av högt 
naturvärde,

skydds- och förvaltningsplaner för Natura 
2000-områden och andra platser av högt 
naturvärde, 

Or. de

Ändringsförslag 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000-
områden och andra platser av högt 
naturvärde,

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden, även i ett GIS-system,
och för deras grundläggande tjänster och 
av skydds- och förvaltningsplaner för 
Natura 2000-områden och andra platser av 
högt naturvärde,

Or. ro

Ändringsförslag 1032
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner i 
landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000-
områden och andra platser av högt 
naturvärde,

(a) utarbetande och uppdatering av planer 
för utveckling av kommuner och mindre 
samhällen i landsbygdsområden och deras 
grundläggande tjänster och av skydds- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000-
områden och andra platser av högt 
naturvärde,

Or. bg
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Ändringsförslag 1033
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) utarbetande och aktualisering av 
skydds- och förvaltningsplaner för Natura 
2000-områden samt områden enligt 
ramdirektivet om vattenpolitik och andra 
områden av särskilt naturvärde, 
inbegripet övervakning,

Or. de

Ändringsförslag 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i förnybar energi,

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av infrastruktur som krävs för 
modernisering och utveckling av mindre 
samhällen,

Or. ro

Ändringsförslag 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, 
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investeringar i förnybar energi,

Or. de

Ändringsförslag 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i förnybar energi,

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur,
framför allt för att bygga upp och bygga 
ut den lokala marknads- och värdekedjan, 
även investeringar i förnybar energi, 
energieffektiva system samt hållbara 
resurs- och avfallshanteringssystem,

Or. de

Ändringsförslag 1037
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i förnybar energi,

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i lantgårdsturism och 
förnybar energi som uppfyller 
hållbarhetskriterierna,

Or. en
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Ändringsförslag 1038
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i förnybar energi,

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i decentraliserade 
energibesparingsåtgärder och förnybar 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i förnybar energi,

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, även 
investeringar i landsbygdsturism och
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) avbefolkning och att locka unga 
människor till landsbygdsområden hänger 
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på motsvarande investeringar i 
landsbygdsinfrastruktur, som måste 
finansieras på ett enhetligt sätt av 
medlemsstaterna, och därmed säkerställa 
bättre samordning med andra politiska 
strategier,

Or. ro

Ändringsförslag 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning 
av grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1042
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
lokala grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen, med prioriterade 
investeringar för samhällsledda lokala 
utvecklingsinitiativ som ägs, styrs och 
kontrolleras av samhället genom 
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ägandemodeller som lokala 
sammanslutningar och samhällstruster 
med demokratisk förvaltning och 
deltagande av den lokala befolkningen,

Or. en

Ändringsförslag 1043
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring, underhåll och 
utvidgning av grundläggande tjänster av 
allmänt intresse för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen, särskilt primärvård 
(inbegripet hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder), 
utbildning (inbegripet sådant som 
familjedaghem för barn och förskola) och 
bildnings-, bostads- och 
sysselsättningstjänster;

Or. en

Ändringsförslag 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid, 
utbildning i förskolan, inom och utanför 
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infrastrukturen, skolschemat, kultur och den tillhörande 
infrastrukturen,

Or. pl

Ändringsförslag 1045
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet 
information, spridning, fritid och kultur, 
och den tillhörande infrastrukturen,

Or. it

Ändringsförslag 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet 
hantverk, fritid eller kultur, och den 
tillhörande infrastrukturen,

Or. fr

Ändringsförslag 1047
Karin Kadenbach
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen, särskilt inrättningar för 
omsorg och förebyggande inom hälso-
och sjukvårdssektorn,

Or. en

Ändringsförslag 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet 
hälsovård, transport, fritid och kultur, och 
den tillhörande infrastrukturen,

Or. ro

Ändringsförslag 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
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grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet sport,
fritid och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

Or. en

Ändringsförslag 1050
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning 
av lokala nätverk inom jordbrukets 
närliggande och även sociala 
verksamhetsområden,

Or. de

Motivering

Kvinnor är de viktigaste aktörerna för diversifieringen av jordbruksverksamheten (t.ex. 
direktförsäljning, turism, gårdskaféer) och även inom de sociala sektorerna på landsbygden 
(t.ex. äldrevård och barnomsorg). Detta måste beaktas vid investeringar i grundläggande 
tjänster.

Ändringsförslag 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) investeringar i program mellan 
jordbrukare och lokala företag för att ge 
korta leveranskedjor till invånarna, som 
ger alla samhällsmedborgare tillgång till 
kvalitetsprodukter till rimliga priser
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Or. en


