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Ändringsförslag 1397
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 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området och för att undvika risken att 
dessa områden överges på grund av 
jordbrukens små överlevnadsmöjligheter.

Or. it

Ändringsförslag 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, framför allt 
jordbrukssystem med höga naturvärden,
ska beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal för att kompensera 
jordbrukare för extrakostnader och 
inkomstbortfall relaterade till 
begränsningarna för jordbruksproduktionen 
i det berörda området.

Or. en
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Ändringsförslag 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar som att marken 
har låg produktivitet eller dåliga 
klimatvillkor ska beviljas på årsbasis per 
hektar utnyttjad jordbruksareal för att 
kompensera jordbrukare för extrakostnader 
och inkomstbortfall relaterade till 
begränsningarna för jordbruksproduktionen 
i det berörda området.

Or. en

Ändringsförslag 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för alla 
eller en del extrakostnader och 
inkomstbortfall relaterade till 
begränsningarna för jordbruksproduktionen 
i det berörda området.

Or. en



AM\909514SV.doc 5/173 PE494.480v01-00

SV

Ändringsförslag 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för alla 
eller en del extrakostnader och 
inkomstbortfall relaterade till 
begränsningarna för jordbruksproduktionen 
i det berörda området.

Or. en

Ändringsförslag 1402
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för alla 
eller en del extrakostnader och 
inkomstbortfall relaterade till 
begränsningarna för jordbruksproduktionen 
i det berörda området.

Or. en

Ändringsförslag 1403
Nessa Childers
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för 
extrakostnader och inkomstbortfall 
relaterade till begränsningarna för 
jordbruksproduktionen i det berörda 
området.

1. Stöd till jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med naturliga eller andra 
särskilda begränsningar ska beviljas på 
årsbasis per hektar utnyttjad jordbruksareal 
för att kompensera jordbrukare för alla 
eller en del extrakostnader och 
inkomstbortfall relaterade till 
begränsningarna för jordbruksproduktionen 
i det berörda området.

Or. en

Ändringsförslag 1404
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden 
som inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska 
tas till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1405
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som
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inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska 
tas till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar.

Or. it

Ändringsförslag 1406
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska 
tas till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar.

Or. it

Ändringsförslag 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska 
tas till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar.

Or. fr
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Ändringsförslag 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extrakostnader och inkomstbortfall ska
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska 
tas till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar.

Or. de

Ändringsförslag 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska tas 
till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska tas 
till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr DP/2012.

Stöden ska differentieras enligt följande 
kriterier:
– En regions särskilda situation och 
utvecklingsmål.
– Hur allvarliga de varaktiga naturgivna 
svårigheterna är som påverkar 
jordbrukets verksamheter.
– Jordbruksföretagens 
produktionsinriktning och eventuellt 
deras ekonomiska struktur.

Or. de
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Motivering

Jordbruk med olika former av produktion har även olika sofistikerade utgifter och kostnader 
när det kommer till förvaltningen av produktionen och detta måste uppmärksammas.

Ändringsförslag 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kompensationsbidrag som är högre än 
detta maximibelopp får beviljas under 
förutsättning att genomsnittet av samtliga 
kompensationsbidrag som beviljas på den 
berörda planeringsnivån inte överskrider 
maximibeloppet.

Or. de

Motivering

Jordbruk i regioner med olika former av produktion har även olika produktionskostnader och 
har dessutom sofistikerade utgifter. Produktionsutbudet bör därför inte enbart hänvisa till
odlingsbar mark.

Ändringsförslag 1411
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att stöden 
trappas ned ovanför en arealgräns per 
jordbruksföretag, som ska anges i 
programmet.

utgår

Or. de
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Motivering

Motiveringen för att bevilja kompensationsbidrag är företagsoberoende.

Ändringsförslag 1412
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att stöden 
trappas ned ovanför en arealgräns per 
jordbruksföretag, som ska anges i 
programmet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1413
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att stöden 
trappas ned ovanför en arealgräns per 
jordbruksföretag, som ska anges i 
programmet.

4. Medlemsstaterna får se till att stöden 
trappas ned ovanför en arealgräns per 
jordbruksföretag, som ska anges i 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
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ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014,
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2017, då 20 % ska betalas 
ut.

ramen för denna åtgärd under perioden 
2016–2019 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned och upphöra 
senast den 31 december 2019. Det totala 
nedtrappade stöd som betalas till en 
enskild jordbrukare får inte överstiga 
200 % av det stöd som erhölls av den 
jordbrukaren 2013.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2017, då 20 % ska betalas ut

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2016–2019 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned och upphöra 
senast den 31 december 2019. Det totala 
nedtrappade stöd som betalas till en 
enskild jordbrukare får inte överstiga 
200 % av det stöd som erhölls av den 
jordbrukaren 2013.

Or. en

Ändringsförslag 1416
Martina Anderson
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2017, då 20 % ska betalas 
ut.

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 46.3. 
Dessa stöd ska trappas ned och upphöra 
senast den 31 december 2017. Det totala 
nedtrappade stöd som betalas till en 
enskild jordbrukare får inte överstiga 
200 % av det stöd som erhölls av den 
jordbrukaren 2013.

Or. en

Ändringsförslag 1417
Katarína Neveďalová

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2017, då 20 % ska betalas ut.

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2020 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2020, då 20 % ska betalas ut.

Or. sk
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Ändringsförslag 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2017, då 20 % ska betalas ut.

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2019 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 46.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2015, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2019, då 20 % ska betalas ut.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2017, då 20 % ska betalas ut.

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2019 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2015, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2019, då 20 % ska betalas ut.

Or. en
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Motivering

För att skjuta upp starten av nedtrappningen av stödet till dess att alla relevanta 
gränsdragningsuppgifter är tillgängliga och för att tillhandahålla en längre betalningsperiod 
för nedtrappat stöd.

Ändringsförslag 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som erhölls 2013 ska 
betalas ut, till 2017, då 20 % ska betalas ut.

5. Medlemsstaterna får bevilja stöd inom 
ramen för denna åtgärd under perioden 
2014–2017 till jordbrukare i områden som 
var berättigade till stöd enligt artikel 36 a 
ii) i förordning (EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013, men som 
inte längre är berättigade till stöd efter den 
nya avgränsning som avses i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start 2014, 
då 80 % av det stöd som i genomsnitt 
erhölls under åren 2007–2013 ska betalas 
ut, till 2017, då 20 % ska betalas ut.

Or. de

Ändringsförslag 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I medlemsstater som inte slutfört den 
avgränsning som avses i artikel 33.3 före 
den 1 januari 2014 ska punkt 5 tillämpas 
för jordbrukare som erhåller stöd i 
områden som var berättigade till sådana 

utgår
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stöd under perioden 2007–2013. När 
avgränsningen är slutförd ska 
jordbrukare inom områden som 
fortfarande är stödberättigade erhålla 
oavkortade stöd inom ramen för denna 
åtgärd. Jordbrukare som inte längre är 
stödberättigade ska fortsätta att få stöd i 
enlighet med punkt 5.

Or. de

Ändringsförslag 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I medlemsstater som inte slutfört den 
avgränsning som avses i artikel 33.3 före 
den 1 januari 2014 ska punkt 5 tillämpas 
för jordbrukare som erhåller stöd i 
områden som var berättigade till sådana 
stöd under perioden 2007–2013. När 
avgränsningen är slutförd ska 
jordbrukare inom områden som 
fortfarande är stödberättigade erhålla 
oavkortade stöd inom ramen för denna 
åtgärd. Jordbrukare som inte längre är 
stödberättigade ska fortsätta att få stöd i 
enlighet med punkt 5.

6. Medlemsstater ska slutföra den 
avgränsning som avses i artikel 33.3 senast 
vid den tidpunkt denna förordning träder 
i kraft. Jordbrukare som inte längre är 
stödberättigade ska fortsätta att få stöd i 
enlighet med punkt 5.

Or. ro

Ändringsförslag 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I medlemsstater som inte slutfört den 6. I medlemsstater som inte slutfört den 
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avgränsning som avses i artikel 33.3 före 
den 1 januari 2014 ska punkt 5 tillämpas 
för jordbrukare som erhåller stöd i 
områden som var berättigade till sådana 
stöd under perioden 2007–2013. När 
avgränsningen är slutförd ska jordbrukare 
inom områden som fortfarande är 
stödberättigade erhålla oavkortade stöd 
inom ramen för denna åtgärd. Jordbrukare 
som inte längre är stödberättigade ska 
fortsätta att få stöd i enlighet med punkt 5.

avgränsning som avses i artikel 33.3 före 
den 1 januari 2016 ska punkt 5 tillämpas 
för jordbrukare som erhåller stöd i 
områden som var berättigade till sådana 
stöd under perioden 2007–2013. När 
avgränsningen är slutförd ska jordbrukare 
inom områden som fortfarande är 
stödberättigade erhålla oavkortade stöd 
inom ramen för denna åtgärd. Jordbrukare 
som inte längre är stödberättigade ska 
fortsätta att få stöd i enlighet med punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen ska senast 2015 lägga fram ett separat lagstiftningsförslag om obligatoriska 
biofysikaliska kriterier för avgränsning av områden med väsentliga naturliga begränsningar.

Ändringsförslag 1425
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Andra områden än bergsområden med 
väsentliga naturliga begräsningar .

(b) Andra områden än bergsområden med 
väsentliga naturliga eller demografiska 
begräsningar.

Or. es

Motivering

Avfolkning utgör ett av de allvarligaste problemen på landsbygden. Därför bör man 
inbegripa befolkningstäthet som en parameter vid bedömningen av på grund av avfolkning 
mindre gynnade områden, utifrån dagsläget.

Ändringsförslag 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Andra områden som påverkas av 
särskilda begränsningar.

(c) Andra områden som påverkas av 
särskilda begränsningar och särskilt 
jordbrukssystem med höga naturvärden.

Or. pl

Motivering

Förutom bergsområden och andra områden som påverkas av särskilda begränsningar finns 
anledning att ta speciell hänsyn till områden med höga naturvärden, där de i allmänhet låga 
inkomsterna från verksamhet inom jordbruket leder till intensifiering, vilket i sin tur medför 
en begränsning av natur- och landskapsvärdena inom dessa områden. 

Ändringsförslag 1428
Karin Kadenbach
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Jordbrukssystem med högt 
naturvärde.

Or. en

Ändringsförslag 1429
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska bergsområden kännetecknas 
av avsevärda begränsningar när det gäller 
möjligheten att bruka marken och av en 
ansenlig ökning av produktionskostnaden 
på grund av

2. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än
bergsområden anses ha väsentliga 
naturliga begränsningar om minst 50 % 
av den utnyttjade jordbruksarealen 
uppfyller minst ett av de kriterier som 
anges i bilaga II vid det angivna 
tröskelvärdet. Uppfyllandet av detta 
villkor ska säkerställas på lämplig nivå 
vad gäller lokala administrativa enheter 
(”LAU 2”-nivå) Utöver de biofysikaliska 
kriterierna i bilaga II måste även andra 
vetenskapligt påvisbara 
bedömningskriterier kunna tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1430
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 33 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska bergsområden kännetecknas 
av avsevärda begränsningar när det gäller 
möjligheten att bruka marken och av en 
ansenlig ökning av produktionskostnaden 
på grund av

2. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska bergsområden kännetecknas 
av avsevärda begränsningar när det gäller 
möjligheten att bruka marken samt de små 
överlevnadsmöjligheterna och av en 
ansenlig ökning av produktionskostnaden 
på grund av

Or. it

Ändringsförslag 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) svårtillgänglighet,

Or. ro

Ändringsförslag 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) låg befolkningstäthet,

Or. ro

Ändringsförslag 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än
bergsområden anses ha väsentliga 
naturliga begränsningar om minst 66 % 
av den utnyttjade jordbruksarealen 
uppfyller minst ett av de kriterier som 
anges i bilaga II vid det angivna 
tröskelvärdet. Uppfyllandet av detta 
villkor ska säkerställas på lämplig nivå 
vad gäller lokala administrativa enheter 
(”LAU 2”-nivå)

3. Medlemsstaterna kan bevilja stöd enligt 
artikel 32 till andra områden än 
bergsområden som anses ha väsentliga 
naturliga begränsningar om dessa 
områden var berättigade till stöd enligt 
artikel 36 a ii i förordning 
(EG) nr 1698/2005 under 
programperioden 2007–2013.

Senast den 31 december 2015 ska 
kommissionen på grundval av 
Europaparlamentets resolution av den 
5 maj 2010 (2009/2156(INI)) lägga fram 
ett nytt förslag på kriterier där övriga 
missgynnade områden på nytt ska 
avgränsas.
Kriterierna för när andra områden än 
bergsområden som har väsentliga 
naturliga begränsningar ska fastställas 
som missgynnade områden bör bygga på 
välgrundade vetenskapliga rön, ta hänsyn 
till regionernas särskilda egenskaper och 
utvecklingsmål och vara tillräckligt 
differentierade i förhållande till 
omfattningen av de bestående naturliga 
nackdelarna och typen av produktion 
respektive företagets ekonomiska struktur.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag på hur man ska fastställa områden med naturliga begränsningar bör 
förkastas. Kommissionen bör utarbeta ett nytt förslag, oberoende av reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Detta förslag bör ta hänsyn till Europaparlamentet 
ståndpunkt och de olika uppgifter som medlemsstaterna har överlämnat.
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Ändringsförslag 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga 
naturliga begränsningar om minst 66 % av 
den utnyttjade jordbruksarealen uppfyller 
minst ett av de kriterier som anges i 
bilaga II vid det angivna tröskelvärdet. 
Uppfyllandet av detta villkor ska 
säkerställas på lämplig nivå vad gäller 
lokala administrativa enheter 
(”LAU 2”-nivå).

3. Medlemsstaterna kan definiera andra 
områden än bergsområden som områden 
med väsentliga naturliga begränsningar,
om dessa har varit berättigade till stöd 
under programperioden 2007–2013 enligt 
artikel 36 a ii i förordning 
(EG) nr 1698/2005.

Or. en

Ändringsförslag 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga 
naturliga begränsningar om minst 66 % av 
den utnyttjade jordbruksarealen uppfyller 
minst ett av de kriterier som anges i 
bilaga II vid det angivna tröskelvärdet.
Uppfyllandet av detta villkor ska 
säkerställas på lämplig nivå vad gäller 
lokala administrativa enheter 
(”LAU 2”-nivå).

3. Medlemsstaterna ska göra andra 
områden än bergsområden som har
väsentliga naturliga begränsningar 
stödberättigade i enlighet med artikel 32.
Dessa områden ska karakteriseras av 
omfattande naturbetingade 
begränsningar, som bland annat beror på 
torka, fuktighet samt markens och 
terrängens egenskaper, och av det faktum 
att extensivt jordbruk är viktigt för 
markförvaltningen.
Vägledande biologisk-fysiska kriterier för 
hur områden med omfattande naturliga 
begränsningar ska avgränsas finns i 
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bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 1436
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på
LAU 2-nivå eller på en nivå som 
motsvarar en tydligt avgränsad lokal 
enhet som omfattar ett tydligt 
sammanhängande geografiskt område 
med en definierbar ekonomisk och 
administrativ identitet.

Or. en

Ändringsförslag 1437
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
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detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

detta villkor ska säkerställas på
LAU 2-nivå eller på en nivå som 
motsvarar en tydligt avgränsad lokal 
enhet som omfattar ett tydligt 
sammanhängande geografiskt område 
med en definierbar ekonomisk och 
administrativ identitet.

Or. en

Ändringsförslag 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på den lägsta 
nivån vad gäller lokal administration.

Or. ro

Ändringsförslag 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 



PE494.480v01-00 24/173 AM\909514SV.doc

SV

ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

Or. fr

Ändringsförslag 1440
Katarína Neveďalová

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

Or. sk

Ändringsförslag 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
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detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

Or. fr

Ändringsförslag 1442
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

Or. lt

Ändringsförslag 1443
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller territoriella administrativa 
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enheter (”LAU 2”-nivå). enheter.

Or. en

Ändringsförslag 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
detta villkor ska säkerställas på
LAU 2-nivå eller på en nivå som 
motsvarar en tydligt avgränsad lokal 
enhet som omfattar ett tydligt 
sammanhängande geografiskt område 
med en definierbar ekonomisk och 
administrativ identitet.

Or. en

Ändringsförslag 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 66 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller minst 
ett av de kriterier som anges i bilaga II vid 
det angivna tröskelvärdet. Uppfyllandet av 
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detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå).

detta villkor ska säkerställas på lämplig 
nivå vad gäller lokala administrativa 
enheter (”LAU 2”-nivå) eller en mindre 
enhet om detta kan motiveras av objektiva 
kriterier i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller anpassning av 
kriterierna i bilaga II för yttersta 
randområden där särskilda mark- och 
klimatförhållanden råder.

Or. fr

Ändringsförslag 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt 
ska de göra en noggrann avvägning, på 
grundval av objektiva kriterier, för att 
utesluta områden i vilka väsentliga 
naturliga begränsningar i enlighet med 
det första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt 
ska de göra en noggrann avvägning, på 
grundval av objektiva kriterier, för att 
utesluta områden i vilka väsentliga 
naturliga begränsningar i enlighet med 
det första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt ska 
de göra en noggrann avvägning, på 
grundval av objektiva kriterier, för att 
utesluta områden i vilka väsentliga 
naturliga begränsningar i enlighet med det 
första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet.

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt,
med undantag av de områden som 
betecknas som naturligt begränsade av 
klimatkriterier enligt bilaga II, ska de göra 
en noggrann avvägning, på grundval av 
objektiva kriterier, för att utesluta områden 
i vilka väsentliga naturliga begränsningar i 
enlighet med det första stycket har 
dokumenterats, men bemästrats genom 
investeringar eller ekonomisk verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 1450
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt ska 
de göra en noggrann avvägning, på 
grundval av objektiva kriterier, för att 
utesluta områden i vilka väsentliga 
naturliga begränsningar i enlighet med det 
första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet.

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt ska 
de göra en noggrann avvägning, på 
grundval av objektiva kriterier, för att 
utesluta områden i vilka väsentliga 
naturliga begränsningar i enlighet med det 
första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet, inbegripet 
områden som anses uppfylla 
kännetecknen för områden med 
väsentliga naturliga begränsningar, men 
som annars inte uppfyller kravet på att 
50 % av den utnyttjade jordbruksarealen 
på lämplig nivå ska utgöras av en tydligt 
avgränsad lokal enhet som omfattar en 
tydligt sammanhängande geografiskt 
område med en definierbar ekonomisk 
och administrativ identitet.

Or. en

Ändringsförslag 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt ska 
de göra en noggrann avvägning, på 
grundval av objektiva kriterier, för att 
utesluta områden i vilka väsentliga 
naturliga begränsningar i enlighet med det 

När medlemsstaterna avgränsar de 
områden som omfattas av denna punkt ska 
de göra en noggrann avvägning, på 
grundval av objektiva kriterier, för att 
utesluta områden i vilka väsentliga 
naturliga begränsningar i enlighet med det 
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första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet.

första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet. Kommissionen 
ska se till att medlemsstaterna tillämpar 
gemensamma och enhetliga metoder i 
hela EU med sikte på att upprätta 
områden med betydande naturliga 
begränsningar.

Or. ro

Ändringsförslag 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Områden ska likaledes kunna bedömas 
som andra områden än bergsområden om 
de uppvisar demografiska begränsningar i 
form av låg befolkningstäthet.

Or. es

Motivering

Eftersom landsbygdsavfolkningen är särskilt allvarlig i vissa områden måste dessa bedömas 
som mindre gynnade på grund av avfolkning, utifrån parametern befolkningstäthet.

Ändringsförslag 1453
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de påverkas av 
särskilda begränsningar och om 
markförvaltningen bör fortgå för att bevara 

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de påverkas av 
särskilda begränsningar som tyder på 
naturbetingade svårigheter och om
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eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen i området, eller för att 
skydda kustlinjen.

markförvaltningen bör fortgå för att bevara 
eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen i området, eller för att 
skydda kustlinjen.

Or. en

Ändringsförslag 1454
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de påverkas av 
särskilda begränsningar och om 
markförvaltningen bör fortgå för att bevara 
eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen i området, eller för att 
skydda kustlinjen.

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de är belägna i 
förorter eller påverkas av särskilda 
begränsningar och om markförvaltningen 
bör fortgå för att bevara eller förbättra 
miljön, bevara landskapsbilden och ta vara 
på turismpotentialen i området, eller för att 
skydda kustlinjen.

Or. fr

Ändringsförslag 1455
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de påverkas av 
särskilda begränsningar och om 
markförvaltningen bör fortgå för att bevara 
eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen i området, eller för att 

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de påverkas av 
särskilda begränsningar och om 
markförvaltningen bör fortgå för att bevara 
eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen i området, eller för att 
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skydda kustlinjen. skydda kustlinjen eller säkerställa att 
jordbruksområden i förorten kan fortleva.

Or. fr

Ändringsförslag 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, 
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de påverkas av 
särskilda begränsningar och om 
markförvaltningen bör fortgå för att bevara 
eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen i området, eller för att 
skydda kustlinjen.

4. Andra områden än de som avses i 
punkterna 2 och 3 ska vara berättigade till 
stöd enligt artikel 32 om de påverkas av 
särskilda begränsningar och om 
markförvaltningen bör fortgå för att bevara 
eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden eller våtmarker, bevara 
vattenresurser och ta vara på 
turismpotentialen i området, eller för att 
skydda kustlinjen.

Or. en

Ändringsförslag 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De områden som påverkas av särskilda 
begränsningar ska omfatta 
jordbruksområden som är homogena från 
naturvårdssynpunkt, och de får sammanlagt 
utgöra högst 10 % av den berörda 
medlemsstatens yta.

De områden som påverkas av särskilda 
begränsningar ska omfatta 
jordbruksområden som är homogena från 
naturvårdssynpunkt, och de får sammanlagt 
utgöra högst 10 % av den berörda 
medlemsstatens yta, med undantag av när 
detta skulle innebära stora förändringar i 
avgränsningen av områden i förhållande 
till programperioden 2007–2013 och 
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medlemsstaterna kan berättiga och 
motivera en högre procentsats grundat på 
objektiva naturskyddsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 1458
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Avgränsningen för våtmarker ska 
göras av tjänstemän i våtmarksområdet, 
oberoende av andra administrativa 
enheter och i enlighet med kriterierna i 
Ramsarkonventionen, och en plan med 
skydds- och förvaltningsåtgärder ska 
upprättas. Denna plan kan vara en 
förvaltningsplan enligt 
Ramsarkonventionen eller skydds- och 
förvaltningsåtgärder som motsvarar 
rekommendationerna i rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar eller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.

Or. fr

Ändringsförslag 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den nya områdesavgränsning som avses 
i punkt 3.

(b) den nya områdesavgränsningen som 
avses i punkt 3 eller, om detta inte har 
slutförts, den avgränsning som använts 
under perioden 2007–2013.

Or. pt

Ändringsförslag 1460
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Djurskyddsstöd inom ramen för denna 
åtgärd ska beviljas jordbrukare som på 
frivillig basis förbinder sig att göra insatser 
som utgörs av ett eller flera 
djurskyddsåtaganden.

1. Djurskyddsstöd inom ramen för denna 
åtgärd ska beviljas jordbrukare som på 
frivillig basis förbinder sig att göra insatser 
som utgörs av ett eller flera 
djurskyddsåtaganden. Det ska vara 
obligatoriskt för 
landsbygdsutvecklingsprogram att 
erbjuda denna åtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 1461
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Djurskyddsstöd inom ramen för denna 
åtgärd ska beviljas jordbrukare som på 
frivillig basis förbinder sig att göra insatser 
som utgörs av ett eller flera 
djurskyddsåtaganden.

1. Djurskyddsstöd inom ramen för denna 
åtgärd ska beviljas jordbrukare som på 
frivillig basis förbinder sig att göra insatser 
som utgörs av ett eller flera 
djurskyddsåtaganden och som går 
betydligt längre än gällande lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag 1462
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
denna åtgärd göra stöd tillgängliga inom 
sina respektive territorier, i enlighet med 
nationella, regionala eller lokala specifika 
behov och prioriteringar. Det ska vara 
obligatoriskt att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 1463
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtaganden ska göras för en 
förlängningsbar period om ett år.

Dessa åtaganden ska som allmän regel
göras under en period om fem till sju år.
Då det är nödvändigt och motiverat ska en 
längre period fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 1464
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De arealbaserade stöden eller andra stöd 
baserade på enhetskostnader ska beviljas 
på årsbasis och ska kompensera 
jordbrukare för samtliga eller delar av 
extrakostnader och inkomstbortfall till 
följd av det åtagande som gjorts. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
de djurskyddsåtaganden som gjorts.

3. De arealbaserade stöden eller andra stöd 
baserade på enhetskostnader ska beviljas 
på årsbasis och ska kompensera 
jordbrukare för samtliga eller delar av 
extrakostnader och inkomstbortfall till 
följd av det åtagande som gjorts. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
de djurskyddsåtaganden som gjorts. För att 
fastställa om insatserna går längre än 
gällande lagstiftning samt för att fastställa 
jordbruksstöd ska resultatbaserade 
djurskyddsindikatorer användas.

Or. en

Ändringsförslag 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De arealbaserade stöden eller andra stöd 
baserade på enhetskostnader ska beviljas 
på årsbasis och ska kompensera 
jordbrukare för samtliga eller delar av 
extrakostnader och inkomstbortfall till 
följd av det åtagande som gjorts. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
de djurskyddsåtaganden som gjorts.

3. De arealbaserade stöden eller andra stöd 
baserade på enhetskostnader ska beviljas 
på årsbasis och ska kompensera 
jordbrukare för samtliga eller delar av 
extrakostnader och inkomstbortfall till 
följd av det åtagande som gjorts. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
de djurskyddsåtaganden som gjorts med 
prioritering av de boskapssektorer som 
skyndsamt måste anpassas till särskilda 
bestämmelser. I samtliga fall kommer alla 
investeringar som innebär ett bättre 
djurskydd att vara stödberättigade.

Or. es
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Ändringsförslag 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller definitionen av de 
områden inom vilka djurskyddsåtaganden 
ska innebära strängare normer för 
produktionsmetoder.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller definitionen av de 
områden inom vilka djurskyddsåtaganden 
ska innebära strängare normer för 
produktionsmetoder, med beaktande av 
kunskap från ett europeiskt samordnat 
djurskyddsnätverk och praxis som bygger 
på de senaste forskningsrönen.

Or. en

Ändringsförslag 1467
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda 
skogar kan också beviljas stöd under 
förutsättning att de inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
Utöver arealersättning kan även träd-
eller projektbaserade ersättningar 
beviljas.

Or. de

Motivering

Av både naturskyddsskäl och skogsbruksrelaterade skäl förefaller ibland en träd- eller 
projektbaserad ersättning mer ändamålsenlig än arealersättning. Detta gäller exempelvis 
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främjandet av död ved. Stående döda träd och biotopträd är viktiga strukturelement i 
naturskogar. Många djur har anpassat sig till ett liv i och av död ved.

Ändringsförslag 1468
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk.
De organ som förvaltar statligt ägda 
skogar kan också beviljas stöd under 
förutsättning att de inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till privata och 
offentliga skogsägare som på frivillig basis 
förbinder sig att genomföra insatser som 
utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljövänligt skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk.
De organ som förvaltar statligt ägda 
skogar kan också beviljas stöd under 
förutsättning att de inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare och 
offentliga enheter som på frivillig basis 
förbinder sig att genomföra insatser som 
utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljövänligt skogsbruk.
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Or. es

Motivering

De ändringar som föreslås av de olika skogsvårdsåtgärderna speglar de verkliga 
besittningsrättsliga förhållandena avseende skogen genom att offentliga enheter, inte bara 
kommuner, erkänns som mottagare av dessa stöd.

Ändringsförslag 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk.
De organ som förvaltar statligt ägda 
skogar kan också beviljas stöd under 
förutsättning att de inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare och 
offentliga enheter som på frivillig basis 
förbinder sig att genomföra insatser som 
utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljövänligt skogsbruk.

Or. es

Motivering

Man bör utvidga begreppet till offentliga enheter som omfattar andra slags organ, inte bara 
kommuner, som mottagare av stöden.

Ändringsförslag 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
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som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 
kan också beviljas stöd under förutsättning 
att de inte ingår i statsbudgeten.

och andra skogsförvaltare som på frivillig 
basis förbinder sig att genomföra insatser 
som utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljövänligt skogsbruk. De organ som 
förvaltar statligt ägda skogar kan också 
beviljas stöd under förutsättning att de inte 
ingår i statsbudgeten.

Or. en

Ändringsförslag 1472
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 
kan också beviljas stöd under förutsättning 
att de inte ingår i statsbudgeten.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis förbinder sig att genomföra insatser 
som utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljövänligt skogsbruk. De organ som 
förvaltar statligt ägda skogar kan också 
beviljas stöd under förutsättning att de inte 
ingår i statsbudgeten.

Or. en

Ändringsförslag 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
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flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 
kan också beviljas stöd under 
förutsättning att de inte ingår i 
statsbudgeten.

flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 
kan också beviljas stöd.

Or. en

Ändringsförslag 1474
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 
kan också beviljas stöd under förutsättning 
att de inte ingår i statsbudgeten.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare,
statliga ägare och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 
kan också beviljas stöd under förutsättning 
att de inte ingår i statsbudgeten.

Or. bg

Ändringsförslag 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast beviljas per hektar skog till 
skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar som på frivillig basis 
förbinder sig att genomföra insatser som 
utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljövänligt skogsbruk. De organ som 
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kan också beviljas stöd under förutsättning 
att de inte ingår i statsbudgeten.

förvaltar statligt ägda skogar kan också 
beviljas stöd under förutsättning att de inte 
ingår i statsbudgeten.

Or. de

Ändringsförslag 1476
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare, 
kommuner och deras sammanslutningar 
som på frivillig basis förbinder sig att 
genomföra insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
De organ som förvaltar statligt ägda skogar 
kan också beviljas stöd under förutsättning 
att de inte ingår i statsbudgeten.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas per hektar skog till skogsägare och 
skogsbrukare, kommuner och deras 
sammanslutningar som på frivillig basis 
förbinder sig att genomföra insatser som 
utgörs av ett eller flera åtaganden om 
miljövänligt skogsbruk. De organ som 
förvaltar statligt ägda skogar kan också 
beviljas stöd under förutsättning att de inte 
ingår i statsbudgeten.

Or. fr

Ändringsförslag 1477
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För skogsbolag över en viss storlek, vilken 
ska fastställas av medlemsstaterna i deras 
landsbygdsutvecklingsprogram, ska stöd 
enligt punkt 1 beviljas på villkor att det 
lämnas in en skogsbruksplan eller 
motsvarande instrument i 
överensstämmelse med hållbart 
skogsbruk.

utgår
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Or. de

Motivering

Oberoende av skogsbolagets storlek täcks hållbar förvaltning av skogar redan i tillräckligt 
hög grad av den nationella lagstiftningen på skogsbruksområdet. Skyldigheten att upprätta en 
förvaltningsplan skulle bara leda till mer byråkrati.

Ändringsförslag 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För skogsbolag över en viss storlek, vilken 
ska fastställas av medlemsstaterna i deras 
landsbygdsutvecklingsprogram, ska stöd 
enligt punkt 1 beviljas på villkor att det 
lämnas in en skogsbruksplan eller 
motsvarande instrument i 
överensstämmelse med hållbart 
skogsbruk.

utgår

Or. de

Motivering

Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 1479
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För skogsbolag över en viss storlek, vilken 
ska fastställas av medlemsstaterna i deras 
landsbygdsutvecklingsprogram, ska stöd 
enligt punkt 1 beviljas på villkor att det 
lämnas in en skogsbruksplan eller 

För skogsbolag över en viss storlek, vilken 
ska fastställas av medlemsstaterna i deras 
landsbygdsutvecklingsprogram, ska stöd 
enligt punkt 1 beviljas på villkor att det rör 



PE494.480v01-00 44/173 AM\909514SV.doc

SV

motsvarande instrument i 
överensstämmelse med hållbart skogsbruk.

sig om hållbart skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 1480
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För skogsbolag över en viss storlek, vilken 
ska fastställas av medlemsstaterna i deras 
landsbygdsutvecklingsprogram, ska stöd
enligt punkt 1 beviljas på villkor att det 
lämnas in en skogsbruksplan eller 
motsvarande instrument i 
överensstämmelse med hållbart skogsbruk.

För skogsbolag över en viss storlek, vilken 
ska fastställas av medlemsstaterna i deras 
landsbygdsutvecklingsprogram, ska stöd 
enligt punkt 1 beviljas på villkor att det 
lämnas in en skogsbruksplan eller 
motsvarande instrument i 
överensstämmelse med hållbart skogsbruk 
inbegripet åtgärder till förmån för den 
biologiska mångfalden. Stöd till 
skogsåtgärder bör grundas på en standard 
för god skogsbrukssed som varje 
medlemsstat ska upprätta.

Or. en

Ändringsförslag 1481
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöden ska endast omfatta de åtaganden 
som går utöver de tillämpliga bindande 
krav som fastställs i den nationella 
skogslagstiftningen eller annan relevant 
nationell lagstiftning. Alla sådana krav ska 
identifieras i programmet.

Stöden ska endast omfatta de åtaganden 
som på ett betydande sätt går utöver de 
tillämpliga bindande krav som fastställs i 
den nationella skogslagstiftningen eller 
annan relevant nationell lagstiftning. Alla 
sådana krav ska identifieras i programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 1482
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtaganden ska göras under en period 
på mellan fem och sju år. När så är 
nödvändigt och vederbörligen motiverat 
kan medlemsstaterna dock besluta om en 
längre period i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden.

Dessa åtaganden ska göras under en period 
på mellan fem och sju år. När så är 
nödvändigt och vederbörligen motiverat 
kan medlemsstaterna dock besluta om en 
längre period i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden. Träd- och 
projektbaserad ersättning kan betalas ut i 
form av ett engångsbelopp, om en 
öronmärkt period på 15 år fastställs.

Or. de

Motivering

För att träd- och projektbaserad ersättning ska kunna bidra till att bevara och förbättra våra 
skogars ekologiska kvalitet bör man fastställa en obligatorisk period som grundas på 
skogsekologiska processer.

Ändringsförslag 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöden ska kompensera stödmottagarna 
för alla eller delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om miljövänligt skogsbruk. 
Stödet får uppgå till de högsta belopp som 

3. Stöden ska kompensera stödmottagarna 
för alla eller delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om miljövänligt skogsbruk.
Stödet får uppgå till de högsta belopp som 
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anges i bilaga I. anges i bilaga I. I välmotiverade fall ska 
det för överenskommelser i syfte att 
utnyttja träd och bestånd även beviljas 
stöd i form av ett engångs- eller 
schablonbelopp per projekt. Stödet ska 
beräknas utifrån merkostnaderna och 
inkomstbortfallet.

Or. de

Motivering

I skogsekosystem är det ofta mer effektivt att basera stödet på flera projekt än att använda sig 
av storleksbaserad finansiering. Eftersom skogar har en lång växtperiod förefaller ett 
enhetligt schablonbidrag på 200 euro/hektar inte tillräckligt för att täcka de verkliga 
kostnaderna.

Ändringsförslag 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd kan beviljas privata företag, 
kommuner och deras sammanslutningar för 
skydd och främjande av skogsgenetiska 
resurser för insatser som inte omfattas av 
punkterna 1, 2 och 3.

4. Stöd kan beviljas offentliga och privata 
företag, kommuner och deras 
sammanslutningar för skydd och främjande 
av skogsgenetiska resurser för insatser som 
inte omfattas av punkterna 1, 2 och 3.

Or. en

Ändringsförslag 1485
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
främja former av samarbete som inbegriper 
minst två företag och i synnerhet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att främja former av samarbete 
som inbegriper minst två företag och i 
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synnerhet

Or. bg

Ändringsförslag 1486
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
 Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
främja former av samarbete som inbegriper 
minst två företag och i synnerhet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
främja former av samarbete som inbegriper 
minst två företag, inklusive 
primärproducenter, och i synnerhet

Or. en

Ändringsförslag 1487
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

(a) samarbeten mellan jordbrukare och 
landsbygdsföretag med särskild inriktning 
på småbrukare och mikro- och 
småföretag samt olika aktörer inom lokala 
och regionala livsmedelskedjor, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

Or. en
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Ändringsförslag 1488
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
producentgrupper, 
producentorganisationer 
jordbruksproducentorganisationer och 
branschorganisationer som bör vara 
stödberättigande och vars finansiering 
bör prioriteras,

Or. en

Ändringsförslag 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer samt aktörer och 
företag med anknytning till 
landsbygdsområdenas socioekonomiska 
utveckling. Man ska även inbegripa bl.a. 
producentgrupperingar med ansvar för 
kvalitetsbeteckningar, sammanslutningar 
samt aktörer med anknytning till 
landsbygdsområdenas socioekonomiska 
utveckling i den mening som avses i den 
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sjätte prioriteringen i artikel 5. Vad gäller 
branschorganisationer ska man inte 
begära mer än en enhet, eftersom dessa i 
sig själva utgör samarbetsstrukturer,

Or. es

Motivering

Den uttryckliga hänvisningen till ”aktörer som bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och prioriteringar” kräver att man tydligt anger 
aktörernas bidrag utöver deras anknytning till jordbruks- eller skogssektorn.

Ändringsförslag 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, särskilt skapandet av 
arbetstillfällen inom jordbruket och den 
kommersiella sektorn, inbegripet 
branschorganisationer,

Or. de

Ändringsförslag 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja,

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruk, livsmedelskedja och
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skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

skogssektor och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer, 
producentsammanslutningar och 
kooperativ.

Or. de

Ändringsförslag 1492
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och bland andra aktörer som 
bidrar till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,

(a) samarbeten mellan olika aktörer inom 
unionens jordbruks- och livsmedelskedja, 
skogssektorn och den ekologiskt baserade 
ekonomin bland andra aktörer som bidrar 
till att uppnå 
landsbygdsutvecklingspolitikens mål och 
prioriteringar, inbegripet 
branschorganisationer,
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Or. en

Ändringsförslag 1494
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) skapandet av kluster och nätverk, (b) skapandet av kluster, nätverk och 
samordningsorgan,

Or. de

Ändringsförslag 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samarbete inom ramen för punkt 1 ska 
särskilt avse

2. Samarbete inom ramen för punkt 1 ska 
särskilt avse följande områden som 
inbegriper jordbrukare, skogsbrukare, 
företag i livsmedels- och skogssektorn, 
eller deras organisationer

Or. pt

Ändringsförslag 1496
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) pilotprojekt, (a) pilotprojekt, demonstrationsprojekt 
och flaggskeppsprojekt,
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Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att minska gapet mellan forskningen och marknaden. Genom bättre 
samarbete blir det lättare att bilda nya företag och skapa arbetsmöjligheter för jordbrukare 
och aktörer på landsbygdsutvecklingsområdet.

Ändringsförslag 1497
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) pilotprojekt, (a) pilotprojekt, demonstrationsprojekt 
och flaggskeppsprojekt,

Or. en

Motivering

Ambitiösa demonstrationsprogram med betydande anslag i andra delar av världen, 
exempelvis i Förenta staterna, har redan dragit till sig många europeiska bolag. Dessutom 
bör stöd till demonstrations- och flaggskeppsinitiativ, samt stöd för att utveckla biobaserade 
produkter, kraftigt stödjas inom jordbrukspolitiken eftersom det finns ett akut behov av att 
minska gapet mellan forskningen och marknaden.

Ändringsförslag 1498
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) pilotprojekt, (a) pilotprojekt, demonstrationsprojekt 
och flaggskeppsprojekt,

Or. en
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Ändringsförslag 1499
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utveckling av nya produkter, metoder, 
processer och tekniker inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorerna,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utveckling av nya produkter, metoder, 
processer och tekniker inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorerna,

(b) utveckling och/eller användning av
nya produkter, metoder, processer och 
tekniker inom jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorerna och biobaserade 
produkter,

Or. en

Ändringsförslag 1501
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utveckling av nya produkter, metoder, 
processer och tekniker inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorerna,

(b) utveckling införande av nya produkter, 
metoder, processer och tekniker inom 
jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorerna och relaterad 
yrkesutbildning,
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Or. en

Ändringsförslag 1502
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utveckling av nya produkter, metoder, 
processer och tekniker inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorerna,

(b) användning av nya produkter, metoder, 
processer och tekniker inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorerna och 
biobaserade produkter,

Or. en

Motivering

Ambitiösa demonstrationsprogram med betydande anslag i andra delar av världen, 
exempelvis i Förenta staterna, har redan dragit till sig många europeiska bolag. Dessutom 
bör stöd till demonstrations- och flaggskeppsinitiativ, samt stöd för att utveckla biobaserade 
produkter, kraftigt stödjas inom jordbrukspolitiken eftersom det finns ett akut behov av att 
minska gapet mellan forskningen och marknaden.

Ändringsförslag 1503
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utveckling av nya produkter, metoder,
processer och tekniker inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorerna,

(b) horisontellt och vertikalt samarbete 
mellan aktörer i livsmedelskedjan (bland 
annat frön, gödselmedel, 
växtskyddsmedel, utrustning, 
detaljhandlare) för utveckling av 
effektivare och miljövänligare 
jordbruksmetoder, produkter, processer 
och tekniker inom jordbruks-, livsmedels-
och skogsbrukssektorerna och för att 
minska mängden avfallsprodukter,
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Motivering

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Ändringsförslag 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) samarbete mellan aktörer i 
livsmedelskedjan för utveckling av 
effektivare och miljövänligare 
jordbruksmetoder, produkter, processer 
och tekniker inom jordbruks-, livsmedels-
och skogsbrukssektorerna och för att 
minska mängden avfallsprodukter,

Or. en

Ändringsförslag 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) samarbete som bedrivs mellan små
aktörer för att utveckla gemensamma 
arbetsprocesser och dela anläggningar och 
resurser,

(c) samarbete som bedrivs mellan olika
aktörer för att utveckla gemensamma 
arbetsprocesser och dela anläggningar och 
resurser,
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Or. es

Ändringsförslag 1506
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar som främjar 
korta leveranskedjor och lokala marknader,

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar som främjar 
korta leveranskedjor, lokala marknader och 
ökat mervärde för producenter i 
leveranskedjan,

Or. en

Ändringsförslag 1507
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar som främjar 
korta leveranskedjor och lokala marknader,

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar för upp- och 
utbyggnad av den lokala handels- och 
värdekedjan och därmed skapa korta 
leveranskedjor och lokala respektive 
regionala marknader,

Or. de

Ändringsförslag 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



AM\909514SV.doc 57/173 PE494.480v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar som främjar 
korta leveranskedjor och lokala marknader,

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar som främjar 
korta leveranskedjor och lokala marknader 
samt andra slags alternativa 
distributionskanaler till de sedvanliga,

Or. es

Ändringsförslag 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar som främjar 
korta leveranskedjor och lokala marknader,

(d) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan för att 
inrätta logistiska plattformar som främjar 
korta leveranskedjor och lokala marknader, 
särskilt för de kvalitetsprodukter som 
avses i artiklarna 17.1 och 17.1 b,

Or. en

Ändringsförslag 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) diversifieringsåtgärder, vare sig de 
genererar livsmedel eller inte, inom 
områdena agroturism, kultur samt sport-
och fritidsaktiviteter på landsbygden,
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Or. fr

Ändringsförslag 1511
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) verksamheter på lokal nivå som främjar 
utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader,

(e) verksamheter på lokal nivå som främjar 
utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala och regionala marknader, och 
begränsar livsmedelsslöseriet,

Or. de

Ändringsförslag 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) verksamheter på lokal nivå som främjar 
utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader,

(e) verksamheter på lokal nivå som främjar 
utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader, särskilt för de 
kvalitetsprodukter som avses i 
artiklarna 17.1 och 17.1 b,

Or. en

Ändringsförslag 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) verksamheter på lokal nivå som främjar (e) verksamheter på lokal nivå som främjar 
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utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader,

utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader och produkter som 
omfattas av kvalitetssystem,

Or. fr

Ändringsförslag 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) verksamheter på lokal nivå som främjar 
utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader,

(e) verksamheter på lokal nivå som främjar 
utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader samt andra slags 
alternativa distributionskanaler till de 
sedvanliga,

Or. es

Ändringsförslag 1515
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) informationskampanjer och 
säljfrämjande verksamhet som rör 
produktutveckling inom ramen för 
kvalitetssystem som ekologiskt jordbruk 
och jordbruk med höga naturvärden,

Or. en

Ändringsförslag 1516
Rareş-Lucian Niculescu
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) verksamhet som syftar till att främja 
produkter inom ramen för kvalitetssystem 
som ekologiskt jordbruk och jordbruk 
med höga naturvärden,

Or. en

Ändringsförslag 1517
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) projekt som rör förnybara 
energikällor,

Or. en

Ändringsförslag 1518
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) stöd genom hela den ekologiska 
livsmedelskedjan,

Or. en

Ändringsförslag 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar,

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
t.ex. genomförande av insatser för 
förvaltning och samling av vatten för 
skydd av jordbruksverksamheter och i 
synnerhet jordbruksorganisationer,

Or. it

Ändringsförslag 1520
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar,

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
t.ex. genomförande av insatser för 
förvaltning och samling av vatten för 
skydd av jordbruksverksamheter och i 
synnerhet jordbruksorganisationer,

Or. it

Ändringsförslag 1521
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar,

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar 
och effektivare vattenförvaltning,
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Or. en

Ändringsförslag 1522
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar,

(f) gemensamma åtgärder för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar, 
inbegripet främjandet av användning av 
förnybara energikällor, 

Or. en

Ändringsförslag 1523
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) gemensamma angreppssätt när det 
gäller miljöprojekt och tillämplig 
miljöpraxis,

(g) samordnade angreppssätt när det gäller 
miljöprojekt, särskilt för att bevara 
kulturlandskapet, och tillämplig 
miljöpraxis,

Or. de

Ändringsförslag 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) gemensamma angreppssätt när det 
gäller miljöprojekt och tillämplig 

(g) gemensamma angreppssätt när det 
gäller miljöprojekt och tillämplig 
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miljöpraxis, miljöpraxis och miljö- och klimatvänliga 
jordbruksmetoder som har införts enligt 
avdelning III i kapitel 2 i förordning 
(EU) nr DP/2012,

Or. en

Ändringsförslag 1525
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) gemensamma angreppssätt när det 
gäller miljöprojekt och tillämplig 
miljöpraxis,

(g) gemensamma angreppssätt när det 
gäller miljöprojekt och tillämplig 
miljöpraxis samt jordbruksmetoder som 
gynnar klimatet och miljön i enlighet med 
avdelning III kapitel 2 i förordning 
(EU) nr DP/2012,

Or. fr

Ändringsförslag 1526
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) gemensamma angreppssätt när det 
gäller miljöprojekt och tillämplig 
miljöpraxis,

(g) gemensamma angreppssätt när det 
gäller ekologiskt jordbruk miljöprojekt och 
tillämplig miljöpraxis,

Or. en

Ändringsförslag 1527
Elisabeth Jeggle
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) samarbetet mellan föreningar och 
organisationer och med enskilda aktörer 
som bidrar till att bevara kulturlandskapet 
och kulturarvet,

Or. de

Ändringsförslag 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) gemensamma angreppssätt när det 
gäller att skapa arbetstillfällen på 
landsbygden, särskilt för kvinnor och 
ungdomar,

Or. de

Ändringsförslag 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) gemensamma angreppssätt för att 
förbättra livskvaliteten och för att 
förbättra infrastrukturen på landsbygden,

Or. de
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Ändringsförslag 1530
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan inom 
hållbar produktion av biomassa för 
användning i livsmedel, energiproduktion 
och industriprocesser,

(h) horisontella och vertikala samarbeten 
mellan aktörer i leveranskedjan inom 
hållbar produktion av biomassa för 
användning i livsmedel, energiproduktion 
och industriprocesser t.ex. genomförande 
av insatser för förvaltning och samling av
vatten för skydd av 
jordbruksverksamheter och i synnerhet 
jordbruksorganisationer,

Or. it

Ändringsförslag 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) främjandet av kopplingar mellan 
landsbygd och tätort för förbättrade 
näringskedjor,

Or. en

Motivering

Detta bör innefatta inrättandet av ett system för insamling av organiskt avfall, utvinning av 
biogas och investeringar i gödsling av fält med restprodukter när restprodukterna är av 
tillräckligt god kvalitet för att kunna fungera som gödselmedel.

Ändringsförslag 1532
Mariya Gabriel
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) genomförande, särskilt av andra 
offentlig-privata partnerskap än dem som 
definieras i artikel 28.1 b i förordning 
(EU) nr [CSF/2012], av lokala 
utvecklingsstrategier som avser en eller 
flera av unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling,

(i) genomförande, särskilt av andra 
offentliga och privata partnerskap än dem 
som definieras i artikel 28.1 b i förordning 
(EU) nr [CSF/2012], av lokala 
utvecklingsstrategier som avser en eller 
flera av unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling,

Or. bg

Ändringsförslag 1533
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) upprättande av skogsbruksplaner eller 
motsvaranade instrument.

(j) upprättandet av skogsbruksplaner i linje 
med hållbar skogsförvaltning och 
inklusive biologisk mångfald, åtgärder för 
att nå en mätbar förbättring av 
bevarandestatusen för arter och 
livsmiljöer som är beroende av och 
påverkas av skogsbruk, i linje med EU:s 
strategi om biologisk mångfald,

Or. en

Ändringsförslag 1534
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) underlätta kunskapsöverföring och 
samarbete mellan generationer som syftar 
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till att uppmuntra generationsväxling 
inom jordbruk och överlåtelse av 
jordbruksmark.

Or. ro

Ändringsförslag 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) samarbete för att främja social 
inkludering, fattigdomsminskning och 
ekonomisk utveckling i 
landsbygdsområden,

Or. es

Ändringsförslag 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) främjande av kontrakt avseende 
livsmedelsprodukter från jordbruket 
mellan producenter och förädlare i vilka 
hänsyn tas till produktionskostnaderna 
vid referensprissättningen.

Or. es

Motivering

I syfte att återställa balansen i livsmedelskedjan måste man främja kollektiva förhandlingar 
under ledning av branschorganisationerna med en referensprissättning som utgår från 
bestämda parametrar, bl.a. produktionskostnaderna, för att säkerställa jordbruksföretagens 
ekonomiska livskraft.
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Ändringsförslag 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) utveckling och/eller marknadsföring 
av turisttjänster med anknytning till 
landsbygdsturism,

Or. de

Motivering

Utvecklingen och marknadsföringen av jordbruksbaserad turism är oerhört betydelsefullt för 
jordbruket. I många regioner är turism starkt kopplat till jordbruk.

Ändringsförslag 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) utveckling av projekt i samband med 
socialt jordbruk (t.ex. grön omsorg),

Or. de

Motivering

Den utveckling av nya typer av jordbruksföretag som EU-projektet ”Grön omsorg” har lett 
till, exempelvis företag som sysslar med s.k. socialt jordbruk, är lika viktig för den regionala 
ekonomin som för jordbruksföretagen eftersom den erbjuder en möjlighet till extra inkomster.

Ändringsförslag 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen



AM\909514SV.doc 69/173 PE494.480v01-00

SV

Förslag till förordning
 Artikel 36 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) djurvänlig produktion ska främjas 
genom samarbete mellan aktörer i 
leveranskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 b ska endast beviljas 
nybildade kluster och nätverk och dem 
som påbörjar en verksamhet som är ny för 
dem.

utgår

Stöd för insatserna enligt punkt 2 b kan 
också beviljas enskilda aktörer i de fall 
denna möjlighet ges inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Or. fr

Ändringsförslag 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för insatserna enligt punkt 2 b kan 
också beviljas enskilda aktörer i de fall 
denna möjlighet ges inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Stöd för insatserna enligt punkt 2 b kan 
också beviljas enskilda aktörer i de fall 
denna möjlighet ges inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Stöd för insatserna enligt punkt 2 kan 
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också beviljas enskilda projektledare om 
de ingår i ett partnerskap och denna 
möjlighet föreskrivs i programmet för 
landsbygdsutveckling. 

Or. fr

Ändringsförslag 1542
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Då en affärsplan, en skogsbruksplan 
eller motsvarande eller en 
utvecklingsstrategi genomförs kan 
medlemsstaterna bevilja stödet antingen i 
form av ett totalbelopp som täcker 
kostnaderna för samarbete och kostnaderna 
för de genomförda projekten eller som 
endast täcker kostnaderna för samarbetet 
och använda medel från andra åtgärder 
eller andra EU-medel för genomförandet 
av projektet.

6. Vid samarbete på skogsbruksområdet, 
med undantag av de åtgärder som anges i 
punkt 2j, ska ett villkor för stöd vara att 
det lämnas in en skogsförvaltningsplan 
eller ett motsvarande instrument som 
innefattar åtgärder till förmån för 
biologisk mångfald så att det blir möjligt 
att mäta förbättringar av 
bevarandestatusen för de arter och 
livsmiljöer som är beroende eller påverkas 
av skogsbruk, i linje med EU:s strategi för 
biologisk mångfald. Stöd till 
skogsåtgärder bör baseras på en standard 
för goda skogsbruksmetoder. Då en 
affärsplan, en skogsbruksplan eller 
motsvarande eller en utvecklingsstrategi 
genomförs kan medlemsstaterna bevilja 
stödet antingen i form av ett totalbelopp 
som täcker kostnaderna för samarbete och 
kostnaderna för de genomförda projekten 
eller som endast täcker kostnaderna för 
samarbetet och använda medel från andra 
åtgärder eller andra EU-medel för 
genomförandet av projektet. Allt stöd för 
användning och framställning av 
bioenergi bör baseras på 
hållbarhetskriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Samarbete inom ramen för denna åtgärd 
kan kombineras med projekt som får stöd 
genom andra EU-medel än från EJFLU i 
samma territorium. Medlemsstaterna ska se 
till att undvika överkompensation till följd 
av att denna åtgärd kombineras med andra 
nationella stöd eller unionsstöd.

9. Samarbete inom ramen för denna åtgärd 
kan kombineras med projekt som får stöd 
genom andra EU-medel än från EJFLU i 
samma territorium. Medlemsstaterna ska se 
till att undvika överkompensation till följd 
av att denna åtgärd kombineras med andra 
nationella stöd eller unionsstöd.
Specificering av de särskilda egenskaper i 
pilotprojekt, kluster, nätverk, korta 
leveranskedjor och lokala marknader som 
berättigar till stöd ska fastställas i 
program som medlemsstaterna ska lämna 
in.

Or. en

Ändringsförslag 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller en ytterligare 
specificering av egenskaperna hos 
pilotprojekt, kluster, nätverk, korta 
leveranskedjor och lokala marknader som 
kommer att vara berättigade till stöd 
liksom när det gäller villkor för att bevilja
stöd till de typer av insatser som anges i 
punkt 2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1545
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller en ytterligare 
specificering av egenskaperna hos 
pilotprojekt, kluster, nätverk, korta 
leveranskedjor och lokala marknader som 
kommer att vara berättigade till stöd 
liksom när det gäller villkor för att bevilja 
stöd till de typer av insatser som anges i 
punkt 2.

10. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller en ytterligare 
specificering av egenskaperna hos 
pilotprojekt, kluster, nätverk, korta 
leveranskedjor och lokala marknader som 
kommer att vara berättigade till stöd 
liksom när det gäller villkor för att bevilja 
stöd till de typer av insatser som anges i 
punkt 2. Ett minimibelopp för att främja 
det samarbete som bedrivs av varje lokal 
aktionsgrupp ska fastställas i varje 
nationellt eller regionalt program.

Or. fr

Ändringsförslag 1546
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Ändringsförslag 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 37



AM\909514SV.doc 73/173 PE494.480v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Ändringsförslag 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1549
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. it

Motivering

Det föreslås att ”verktygen för inkomststabilisering” flyttas från den andra till den första 
pelaren i syfte att göra den praktiska tillämpningen enklare, mer dynamisk och tidsanpassad 
samt förenlig med målen inom den första pelaren beträffande inkomstgaranti. Användningen 
av dessa instrument inom den andra pelaren (landsbygdsutveckling) skulle kunna medföra 
snedvridande effekter på konkurrensen eller en icke-enhetlig tillämpning på unionsnivå 
eftersom landsbygdsutvecklingsplaneringen är en regional eller lokal politisk fråga som till 
syvende och sist hör samman med medfinansieringskapacitet.
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Ändringsförslag 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

(a) ekonomiskt stöd i form av bidrag för 
skörde-, djur- och växtförsäkringar som 
täcker ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

Or. fr

Ändringsförslag 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna eller grupper av jordbrukare, 
eller statligt ekonomiskt stöd, i form av 
bidrag för skörde-, djur-
och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

Or. en

Ändringsförslag 1552
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna eller en grupp eller 
organisation bestående av jordbrukare i 
form av bidrag för skörde-, djur-
och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

Or. it

Ändringsförslag 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna, deras kooperativ eller 
producentorganisationer som erkänns 
enligt artikel 106 i förordning (EU) 
nr (förordning om en samlad 
marknadsordning/2012) i form av bidrag 
för skörde-, djur- och växtförsäkringar som 
täcker ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

Or. pt

Ändringsförslag 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna och skogsbrukarna i form av 
bidrag för skörde-, djur-, växt- och 
skogsförsäkringar som täcker ekonomiska 
förluster orsakade av ogynnsamma 
väderförhållanden, bränder samt djur- eller 
växtsjukdomar, angrepp av skadegörare 
eller återplantering av skog,

Or. fr

Ändringsförslag 1555
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-,
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden, naturliv, 
inbegripet fåglar, samt djur- eller 
växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

Or. lv

Ändringsförslag 1556
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) det stöd som avses i stycke 1a ska 
beviljas jordbrukare, antingen direkt eller 
till deras sammanslutningar som erkänts 
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av en medlemsstat, om dessa har ingått 
kollektiva försäkringsavtal för 
jordbrukarnas räkning,

Or. it

Ändringsförslag 1557
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder eller stöd som betalas ut direkt till 
jordbrukarna som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom, angrepp av 
skadegörare, en miljöolycka eller 
ogynnsamma väderleksförhållanden,

Or. fr

Ändringsförslag 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder eller försäkringar som används för 
att betala ut ekonomisk ersättning till 
jordbrukare som drabbats av förluster till 
följd av ett utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom, en miljöolycka eller 
ogynnsamma väderförhållanden, 
inbegripet torka,

Or. es
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Motivering

Huvudandelen av medlemsstaterna har ett jordbruksförsäkringssystem med tydlig tendens till 
överföring av jordbrukarnas risker genom försäkringar. Tillämpningen av systemet med 
försäkringar är smidigare och mer utbrett än gemensamma fonder, vilket saknas i många 
länder. Medlemsstaterna måste därför ges utrymme att kunna välja hur de ska utveckla 
nämnda verktyg i enlighet med sina egna riskhanteringssystem.

Ändringsförslag 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare, 
kooperativ eller producentorganisationer 
som erkänns enligt artikel 106 i 
förordning (EU) nr (förordning om en 
samlad marknadsordning/2012) som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

Or. pt

Ändringsförslag 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av 
ogynnsamma väderleksförhållanden, ett 
angrepp av skadegörare eller ett utbrott av 
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en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

Or. en

Ändringsförslag 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djursjukdom, arter som är skadliga 
för djur och växter eller en miljöolycka,

Or. fr

Ändringsförslag 1562
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av 
ogynnsamma väderförhållanden eller ett 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
en miljöolycka,

Or. it

Ändringsförslag 1563
Csaba Sándor Tabajdi
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka, eller ogynnsamma 
väderleksförhållanden, inklusive torka 
och översvämningar,

Or. en

Ändringsförslag 1564
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka eller ogynnsamma 
väderleksförhållanden,

Or. en

Ändringsförslag 1565
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ekonomiskt stöd till gemensamma (b) ekonomiskt stöd till gemensamma 
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fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av ett utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka,

fonder som används för att betala ut 
ekonomisk ersättning till jordbrukare som 
drabbats av förluster till följd av 
ogynnsamma väderleksförhållanden, ett 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
en miljöolycka,

Or. en

Ändringsförslag 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

utgår

Or. de

Motivering

Denna typ av inkomststabiliseringsverktyg är mycket ineffektivare än jämförbara och 
tillgängliga möjligheter till försäkring via preliminära kontrakt och terminsmarknader.

Ändringsförslag 1567
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

utgår



PE494.480v01-00 82/173 AM\909514SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Av kommissionens konsekvensbedömning framgår att inkomststabiliseringsverktyget inte är 
något bra exempel på hur landsbygdsutvecklingsmedlen kan användas eftersom det kan bli 
väldigt dyrt och instabilt och i extrema fall kan uppgå till större belopp än visa länders 
anslag inom den andra pelaren.

Ändringsförslag 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, 
Maria Badia i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

utgår

Or. es



AM\909514SV.doc 83/173 PE494.480v01-00

SV

Ändringsförslag 1570
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 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av gemensamma fonder, som ersätter 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

Or. it

Ändringsförslag 1571
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 1572
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, för 
betalning av försäkringspremier och/eller
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fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

i form av ekonomiska bidrag till
gemensamma fonder, som betalar ut 
ersättning till jordbrukare som drabbas av 
en kraftig inkomstminskning.

Or. it

Ändringsförslag 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, för 
betalning av försäkringspremier och/eller
i form av ekonomiska bidrag till
gemensamma fonder, som betalar ut 
ersättning till jordbrukare som drabbas av 
en kraftig inkomstminskning eller 
ekonomiska bidrag som betalas ut direkt 
till jordbrukare till betalningen av 
försäkringspremier för att täcka risken för 
oväntad minskad inkomst.

Or. it

Ändringsförslag 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av försäkringsinstrument för förlorad 
inkomst och ekonomiska bidrag till 
gemensamma fonder, som betalar ut 
ersättning till jordbrukare som drabbas av 
en kraftig inkomstminskning eller 
kooperativ eller producentorganisationer 
som erkänns enligt artikel 106 i 
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förordning (EU) nr (förordning om en 
samlad marknadsordning/2012) som 
drabbats av ekonomiska förluster.

Or. pt

Ändringsförslag 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder eller till försäkringspremier, som 
betalar ut ersättning till jordbrukare som 
drabbas av en kraftig inkomstminskning.

Or. es

Motivering

För närvarande finns det inte erfarenheter från något europeiskt land vad gäller 
inkomststabiliseringsverktyg. Man bör därför ge medlemsstaterna möjlighet att utveckla detta 
verktyg inom ramen för de befintliga riskhanteringsmodellerna. Huvudandelen av 
medlemsstaterna har i detta avseende ett jordbruksförsäkringssystem med tydlig tendens till 
överföring av jordbrukarnas risker genom försäkringar.

Ändringsförslag 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder eller till försäkringspremier, som 
betalar ut ersättning till jordbrukare som 
drabbas av en kraftig inkomstminskning.
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Or. es

Motivering

Främjande av flexibiliteten för att kunna införliva försäkringsmekanismen i 
inkomststabiliseringsverktygen på ett realistiskt och genomförbart sätt.

Ändringsförslag 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder eller till försäkringspremier, som 
betalar ut ersättning till jordbrukare som 
drabbas av en kraftig inkomstminskning.

Or. es

Ändringsförslag 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder eller försäkringar, som betalar ut 
ersättning till jordbrukare som drabbas av 
en kraftig inkomstminskning.

Or. en

Ändringsförslag 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning eller ekonomiska 
bidrag som betalas ut direkt till 
jordbrukare till betalningen av 
försäkringspremier för att täcka risken för 
oväntad minskad inkomst.

Or. it

Ändringsförslag 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till 
inkomstförsäkringar och till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

Or. fr

Ändringsförslag 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 

(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
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fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning.

fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare för en kraftig 
inkomstminskning.

Or. en

Ändringsförslag 1582
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det stöd som ska beviljas jordbrukare 
enligt det instrument som anges i 
artiklarna 38, 39 och 40 bör baseras på en 
bedömning av den enskilde jordbrukarens 
förluster eller på frivilliga indexbaserade 
system.

Or. en

Ändringsförslag 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, 
Maria Badia i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna 
jordbrukarna är försäkrade via fonden 
och fonden betalar ut ersättning till de 
anslutna jordbrukare som drabbas av 
ekonomiska förluster till följd av utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka eller som drabbas av en 
kraftig inkomstminskning.

utgår
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Or. es

Ändringsförslag 1584
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
som drabbas av ekonomiska förluster till 
följd av utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom eller en miljöolycka eller som 
drabbas av en kraftig inkomstminskning.

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
som drabbas av ekonomiska förluster till 
följd av utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom eller ogynnsamma 
väderleksförhållanden eller som drabbas 
av en kraftig inkomstminskning.

Or. en

Ändringsförslag 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
som drabbas av ekonomiska förluster till 
följd av utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom eller en miljöolycka eller som 
drabbas av en kraftig inkomstminskning.

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
för ekonomiska förluster till följd av 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
ogynnsamma väderleksförhållanden eller 
ett angrepp av skadegörare eller en 
miljöolycka eller som drabbas av en kraftig 



PE494.480v01-00 90/173 AM\909514SV.doc

SV

inkomstminskning.

Or. en

Ändringsförslag 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
som drabbas av ekonomiska förluster till 
följd av utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom eller en miljöolycka eller som 
drabbas av en kraftig inkomstminskning.

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” eller 
”försäkringsbolag” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
som drabbas av ekonomiska förluster till 
följd av utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom eller en miljöolycka eller 
ogynnsamma väderförhållanden eller som 
drabbas av en kraftig inkomstminskning.

Or. es

Ändringsförslag 1587
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
som drabbas av ekonomiska förluster till 
följd av utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom eller en miljöolycka eller som 

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna jordbrukarna 
är försäkrade via fonden och fonden betalar 
ut ersättning till de anslutna jordbrukare 
som drabbas av ekonomiska förluster till 
följd av ogynnsamma väderförhållanden,
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
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drabbas av en kraftig inkomstminskning. en miljöolycka eller som drabbas av en 
kraftig inkomstminskning.

Or. it

Ändringsförslag 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna se till att undvika 
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 
stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar. Direkt inkomststöd som 
erhålls inom ramen för Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter33 ska också beaktas 
vid beräkningen av jordbrukarnas 
inkomstnivåer.

utgår

Or. es

Motivering

Detta villkor är inte nödvändigt eftersom de gränser som satts för förlustbedömning redan 
beaktar samtliga inkomster, samtidigt som kompensation bara utbetalas för en procentandel 
av skillnaden mellan inkomster och utgifter, aldrig mer än 70 %. Detta innebär att varje 
jordbrukare är skyldig att bära 30 % av risken.

Ändringsförslag 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna se till att undvika
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 

3. Medlemsstaterna se till att undvika 
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 
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stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar. Direkt inkomststöd som 
erhålls inom ramen för Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter36 ska också beaktas 
vid beräkningen av jordbrukarnas 
inkomstnivåer.

stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar.

Or. en

Ändringsförslag 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3 – fotnot 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Europaparlamentets och rådet 
förordning (EU) nr […] om Europeiska 
fonden för justering av 
globaliseringseffekter (2014–2020), 
EUT L […], […], s. […].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, 
Maria Badia i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller den kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder 
som avses i artiklarna 39.3 b och 40.4.

utgår

Or. es
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Motivering

Det är inte logiskt att ett stabiliseringsverktyg inbegrips i den andra pelaren och följaktligen 
medfinansieras av medlemsstaterna, eftersom vissa medlemsstater kommer att välja att införa 
verktyget och andra inte. Detta innebär, genom ett brott mot marknadens enhetlighet, att 
vissa producenter får sämre villkor än andra som har tillgång till verktyg för att hantera 
samma marknadskris.

Ändringsförslag 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Skörde-, djur- och växtförsäkring

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen 
för en jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.
2. Ogynnsamma väderförhållanden, 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
angrepp av skadegörare måste officiellt 
konstateras som sådana av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet.
Medlemsstaterna får vid behov på 
förhand fastställa kriterier som ska ligga 
till grund för en sådant officiellt 
konstaterande.
3. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för de sammanlagda 
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kostnaderna för de förluster som avses i 
artikel 37.1 a och får inte vara kopplade 
till krav på eller specificering av framtida 
produktionstyp eller produktionsvolym.
Medlemsstaterna får begränsa den andel 
av försäkringspremien som kan komma 
ifråga för stöd med hjälp av lämpliga övre 
gränser.
4. Stödet får uppgå till den högsta nivå 
som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 1593
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Skörde-, djur- och växtförsäkring

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen 
för en jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.
2. Ogynnsamma väderförhållanden, 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
angrepp av skadegörare måste officiellt 
konstateras som sådana av den berörda 
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medlemsstatens behöriga myndighet.
Medlemsstaterna får vid behov på 
förhand fastställa kriterier som ska ligga 
till grund för en sådant officiellt 
konstaterande.
3. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för de sammanlagda 
kostnaderna för de förluster som avses i 
artikel 37.1 a och får inte vara kopplade 
till krav på eller specificering av framtida 
produktionstyp eller produktionsvolym.
Medlemsstaterna får begränsa den andel 
av försäkringspremien som kan komma 
ifråga för stöd med hjälp av lämpliga övre 
gränser.
4. Stödet får uppgå till den högsta nivå 
som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Skörde-, djur- och växtförsäkring

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen 
för en jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de 
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högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.
2. Ogynnsamma väderförhållanden, 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
angrepp av skadegörare måste officiellt 
konstateras som sådana av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet.
Medlemsstaterna får vid behov på 
förhand fastställa kriterier som ska ligga 
till grund för en sådant officiellt 
konstaterande.
3. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för de sammanlagda 
kostnaderna för de förluster som avses i 
artikel 37.1 a och får inte vara kopplade 
till krav på eller specificering av framtida 
produktionstyp eller produktionsvolym.
Medlemsstaterna får begränsa den andel 
av försäkringspremien som kan komma 
ifråga för stöd med hjälp av lämpliga övre 
gränser.
4. Stödet får uppgå till den högsta nivå 
som anges i bilaga I.

Or. fr

Ändringsförslag 1595
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Skörde-, djur- och växtförsäkring

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
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utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen 
för en jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.
2. Ogynnsamma väderförhållanden, 
utbrott av en djur- eller växtsjukdom eller 
angrepp av skadegörare måste officiellt 
konstateras som sådana av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet.
Medlemsstaterna får vid behov på 
förhand fastställa kriterier som ska ligga 
till grund för en sådant officiellt 
konstaterande.
3. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för de sammanlagda 
kostnaderna för de förluster som avses i 
artikel 37.1 a och får inte vara kopplade 
till krav på eller specificering av framtida 
produktionstyp eller produktionsvolym.
Medlemsstaterna får begränsa den andel 
av försäkringspremien som kan komma 
ifråga för stöd med hjälp av lämpliga övre 
gränser.
4. Stödet får uppgå till den högsta nivå 
som anges i bilaga I.

Or. it

Ändringsförslag 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
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växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen 
för en jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.

växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller för en åtgärd som 
antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare som orsakar en betydande 
inkomstförlust med beaktande av 
egenskaperna hos varje slags produkt 
eller jordbruksföretag. Förlusten ska 
beräknas som förlust motsvarande 
avkastningen under ett givet år.

Or. es

Motivering

Tröskeln på 30 % är för högt satt och uppmuntrar inte jordbrukarna till att använda 
riskhanteringsverktyg. Avkastningsbegreppet används på ett grundläggande sätt avseende 
företagen på grund av prisernas och kostnadernas volatilitet som följaktligen måste tilldelas 
individuellt varje år.

Ändringsförslag 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen för 
en jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de 
högsta och de lägsta värdena inte ska 
medräknas.

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare. En sådan försäkring bör 
täcka förluster som beräknats på den 
genomsnittliga årsproduktionen för en
sektor som täcks av försäkringen.
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Or. en

Ändringsförslag 1598
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen för 
en jordbrukare under den föregående
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller för en åtgärd som 
antagits i enlighet med direktiv 
2000/29/EG för att utrota eller begränsa en 
växtsjukdom eller en skadegörare som 
leder till en minskning av 
årsproduktionen med mer än 15 % av den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare. Den genomsnittliga 
årsproduktionen ska beräknas med hjälp 
av siffrorna för de föregående tre åren 
eller för de föregående fem åren, varvid de 
högsta och de lägsta siffrorna inte ska 
medräknas, eller, under väl motiverade 
exceptionella omständigheter, med hjälp 
av siffrorna för ett år inom de föregående 
fem åren.

Mätningen av omfattningen av 
förlusterna som orsakats får anpassas till 
de särskilda egenskaperna för varje typ av 
produkt med hjälp av
(a) biologiska index (mängd förlorad 
biomassa) eller ekvivalentindex för 
förlorad avkastning som fastställts på 
företagsnivå, lokal, regional eller 
nationell nivå, eller
(b) väderindex (nederbörd, temperatur 
m.m.) som fastställts på företagsnivå, 
lokal, regional eller nationell nivå.

Or. pt
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Ändringsförslag 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % av 
den genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 15 % av 
den genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

Förluster får mätas för varje typ av 
produkt med hjälp av biologiska index (till 
exempel baserat på mängd förlorad 
biomassa) eller ekvivalentindex för förlust 
av avkastning som fastställts på 
företagsnivå eller aggregerad nivå.

Or. pt

Ändringsförslag 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkningen av hur stor förlusten är kan 
också utföras eller skräddarsys för varje 
produkts särdrag genom att använda
a) biologiska uppgifter (förluster av 



AM\909514SV.doc 101/173 PE494.480v01-00

SV

biomassa) eller motsvarande uppgifter om 
minskad avkastning som har fastställts av 
jordbruket eller lokalt, regionalt eller 
nationellt, eller
b) uppgifter om vädret (regn, temperatur, 
m.m.) som har fastställts lokalt, regionalt 
eller nationellt.

Or. fr

Ändringsförslag 1601
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % av 
den genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % av 
den genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.
För att beräkna en enskild jordbrukares 
förluster till följd av händelsen kan 
validerade indexbaserade system 
användas.

Or. en

Motivering

Användningen av indexbaserade system för att beräkna förlusterna bör tillåtas om en 
medlemsstat vill använda ett sådant system för att förenkla administrationen.
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Ändringsförslag 1602
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % av 
den genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % av 
den genomsnittliga årsproduktionen av en 
gröda eller produktionen av enskilda 
livsmedelsproducerande djurarter för en 
jordbrukare under den föregående 
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

Or. en

Ändringsförslag 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om den garanti som avses i punkt 1 
omfattas av ett försäkringsskydd som 
också täcker andra risker ska stöd betalas 
ut i enlighet med artikel 37.1 a för den del 
av försäkringspremien som motsvarar den 
garanti som avses i punkt 1.

Or. fr
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Ändringsförslag 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Ändringsförslag 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1606
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. it

Ändringsförslag 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 39 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma fonder för djur- och 
växtsjukdomar och miljöolyckor

Gemensamma fonder för sjukdomar och
arter som skadar djur och växter och 

miljöolyckor

Or. fr

Ändringsförslag 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 39 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma fonder för djur- och 
växtsjukdomar och miljöolyckor

Gemensamma fonder och försäkringar för 
djur- och växtsjukdomar, miljöolyckor och 

ogynnsamma väderförhållanden

Or. es

Ändringsförslag 1609
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att vara berättigad till stöd ska den 
berörda gemensamma fonden

1. Stöd enligt denna åtgärd ska täcka 
administrativt och tekniskt stöd till 
gemensamma fonder från vilka det 
betalas ut ekonomisk ersättning till
jordbrukare för ekonomiska förluster till 
följd av ett utbrott av en djur- eller 
växtsjukdom eller en miljöolycka. För att 
vara berättigad till stöd ska den berörda 
gemensamma fonden

Or. en
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Ändringsförslag 1610
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

2. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler. Som en allmän regel ska 
jordbrukare endast vara berättigade till 
ersättning om de har vidtagit alla 
nödvändiga skyddsåtgärder för att bättre 
stå emot sämre miljöförhållanden, djur-
och växtsjukdomar och 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

2. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare, 
deras kooperativ eller 
producentorganisationer som erkänns 
enligt artikel 106 i förordning (EU) nr 
(förordning om en samlad 
marknadsordning/2012), i krissituationer 
och för förvaltning och övervakning av 
efterlevnad av sådana regler.
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Medlemsstaterna får kombinera 
försäkringssystem och gemensamma 
fondsystem.

Or. pt

Ändringsförslag 1612
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

2. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler. Medlemsstaterna får besluta att 
komplettera de gemensamma fonderna 
med försäkringssystem och 
försäkringssamarbete, även genom 
kreditkooperativ.

Or. bg

Ändringsförslag 1613
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 b får endast avse

Ekonomiska bidrag från alla offentliga 
fonder som EJFLU till, och nationell och 
regional finansiering av, de gemensamma 
fonderna får endast avse

Or. en
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Ändringsförslag 1614
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 b får endast avse

Det ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder som avses i artikel 37.1 b får endast 
avse

Or. fr

Ändringsförslag 1615
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; Det 
ekonomiska bidraget får dessutom avse 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala 
ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

(b) de administrativa kostnaderna för den 
gemensamma fonden.

Or. en

Ändringsförslag 1616
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; det ekonomiska 
bidraget får dessutom avse ränta på 
kommersiella lån som den gemensamma 
fonden tagit för att betala ut den 
ekonomiska ersättningen till jordbrukare i 
samband med en krissituation.

(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; det ekonomiska 
bidraget får dessutom avse ränta på 
kommersiella lån som den gemensamma 
fonden tagit för att betala ut den 
ekonomiska ersättningen till jordbrukare i 
samband med en krissituation eller till 
avgifterna för de försäkringsavtal som 
ingåtts av den gemensamma fonden till 
marknadspris. Som ett alternativ till dessa 
belopp får ekonomiska bidrag avsättas till 
det grundläggande kapitalet med högst 
65 % av de bidrag som jordbrukarna 
betalar.

Or. it

Ändringsförslag 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; Det ekonomiska 
bidraget får dessutom avse ränta på 
kommersiella lån som den gemensamma 
fonden tagit för att betala ut den 
ekonomiska ersättningen till jordbrukare i 
samband med en krissituation.

(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare, deras 
kooperativ eller producentorganisationer 
som erkänns enligt artikel 106 i 
förordning (EU) nr (förordning om en 
samlad marknadsordning/2012); Det 
ekonomiska bidraget får dessutom avse 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala ut 
den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare, deras kooperativ eller 
producentorganisationer som erkänns 
enligt artikel 106 i förordning 
(EU) nr (förordning om en samlad 
marknadsordning/2012), i samband med 
en krissituation.
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Or. pt

Ändringsförslag 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; Det ekonomiska 
bidraget får dessutom avse ränta på 
kommersiella lån som den gemensamma 
fonden tagit för att betala ut den 
ekonomiska ersättningen till jordbrukare i 
samband med en krissituation.

(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; Det ekonomiska 
bidraget får dessutom avse kapital eller 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala ut 
den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

Or. en

Ändringsförslag 1619
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

Offentliga medel får delvis bidra till det 
grundläggande kapitalet.

Or. en

Ändringsförslag 1622
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet. Offentliga medel 
får inte bidra till de belopp som betalas 
från de gemensamma fonderna i form av 
ekonomisk ersättning till jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 1623
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller djursjukdomar får 
ekonomisk ersättning enligt artikel 37.1 b
endast beviljas för sjukdomar som finns 
upptagna i den förteckning över 
djursjukdomar som upprättats av 
Världsorganisationen för djurens hälsa 
och/eller i bilagan till rådets beslut 
90/424/EEG.

4. När det gäller djursjukdomar får 
ekonomisk ersättning endast beviljas för 
sjukdomar vars förekomst inte beror på 
ohållbara system som industriellt 
jordbruk eller monokulturer.

Or. en

Ändringsförslag 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller djursjukdomar får 
ekonomisk ersättning enligt artikel 37.1 b 
endast beviljas för sjukdomar som finns 
upptagna i den förteckning över 
djursjukdomar som upprättats av 
Världsorganisationen för djurens hälsa 
och/eller i bilagan till rådets 
beslut 90/424/EEG.

4. När det gäller djursjukdomar får 
ekonomisk ersättning enligt artikel 37.1 b 
beviljas för sjukdomar som finns upptagna 
i den förteckning över djursjukdomar som 
upprättats av Världsorganisationen för 
djurens hälsa och/eller i bilagan till rådets 
beslut 90/424/EEG samt för varje annan 
uppdykande sjukdom som inte finns 
upptagen i förteckningen.

Or. es

Motivering

Det blir allt vanligare att det dyker upp sjukdomar som inte funnits i unionen tidigare, t.ex.
blåtunga, fågelinfluensa och Schmallenbergvirus, vilka utgör en verklig risk för närvarande.

Ändringsförslag 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Ändringsförslag 1626
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Ändringsförslag 1627
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Motivering

Av kommissionens konsekvensbedömning framgår att inkomststabiliseringsverktyget inte är 
något bra exempel på hur landsbygdsutvecklingsmedlen kan användas eftersom det kan bli 
väldigt dyrt och instabilt och i extrema fall kan behöva vara större än visa länders anslag 
inom den andra pelaren.
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Ändringsförslag 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1629
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. it

Ändringsförslag 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under 
tre år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och 
lägsta noteringen inte räknas med. När 
det gäller artikel 37.1 c ska inkomst 
innebära summan av de intäkter som 
jordbrukaren får från marknaden, 
inbegripet varje form av offentligt stöd, 

utgår



PE494.480v01-00 114/173 AM\909514SV.doc

SV

minus insatskostnaderna. Utbetalningar 
från den gemensamma fonden till 
jordbrukare ska inte ersätta mer än 70 % 
av den förlorade inkomsten.

Or. de

Motivering

Denna typ av inkomststabiliseringsverktyg är mycket ineffektivare än jämförbara och 
tillgängliga möjligheter till försäkring via preliminära kontrakt och terminsmarknader.

Ändringsförslag 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus 
insatskostnaderna. Utbetalningar från den 
gemensamma fonden till jordbrukare ska 
inte ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de inkomster som jordbrukaren 
får från jordbruksprodukter på marknaden.
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

Or. en

Motivering

För att anpassa denna åtgärd till målen i skäl 37 bör målet för denna åtgärd vara 
inkomsttrygghet och inte vinst.
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Ändringsförslag 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, 
Maria Badia i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden eller genom försäkringsavtalen till 
jordbrukare ska inte ersätta mer än 70 % av 
den förlorade inkomsten. Om denna 
åtgärd införs i 
landsbygdsutvecklingsprogrammen ska 
medel tilldelas proportionerligt i 
förhållande till risken avseende 
jordbruksföretagens intäkter i den 
berörda medlemsstaten eller regionen.

Or. es

Motivering

Denna artikel föreslås bli ändrad så att försäkringspremier blir stödberättigade genom 
inkomststabiliseringsverktyget. Även det sätt som de bör inbegripas på i de regionala 
utvecklingsprogram genom vilka de programplaneras föreslås bli ändrat.

Ändringsförslag 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. Stödet får 
även beviljas när det genomsnittliga 
värdet för ett kooperativs eller 
producentorganisations saluförda 
produktion är 20 % högre än 
genomsnittsvärdet under tre år för 
saluförd produktion inom föregående 
femårsperiod, varvid de högsta och de 
lägsta värdena inte ska medräknas. När 
det gäller artikel 37.1 c ska inkomst 
innebära summan av de intäkter som 
jordbrukaren får från marknaden, 
inbegripet varje form av offentligt stöd, 
minus insatskostnaderna. Utbetalningar 
från den gemensamma fonden eller enligt 
försäkringssystem till jordbrukare ska inte 
ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten eller det genomsnittliga värdet 
för saluförd produktion när det gäller 
kooperativ eller producentorganisationer.

Or. pt

Ändringsförslag 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
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år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av produktion som rör verksamhet 
anknuten till jordbruk, varje form av
offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden och från försäkringar till 
jordbrukare, eller baserat på det 
försäkringsavtal som fonden ingått, ska 
inte ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten.

Or. it

Ändringsförslag 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av produktion som rör verksamhet 
anknuten till jordbruk, varje form av
offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden eller försäkringarna till 
jordbrukare ska inte ersätta mer än 70 % av 
den förlorade inkomsten.

Or. it
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Ändringsförslag 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 47.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden eller skadeersättningar via 
försäkringarna till jordbrukare ska inte 
ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten.

Or. es

Ändringsförslag 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
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noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden eller skadeersättningar via 
försäkringarna till jordbrukare ska inte 
ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten.

Or. es

Motivering

Försäkringarna och villkoren för skadeersättning via försäkring inbegrips i artikeln om 
inkomststabiliseringsverktyget i överensstämmelse med ändringen av artikel 37.

Ändringsförslag 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus 
insatskostnaderna. Utbetalningar från den 
gemensamma fonden till jordbrukare ska 
inte ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd. Utbetalningar från den 
gemensamma fonden eller 
skadeersättningar via försäkringarna till 
jordbrukare ska inte ersätta mer än 70 % av 
den förlorade inkomsten.

Or. es
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Motivering

I överensstämmelse med den ändring som lagts fram avseende artikel 37. Insatskostnaderna 
avlägsnas eftersom det i många sektorer är dessas tillväxt och frysningen av produkternas 
försäljningspris som är den främsta orsaken till obalansen beträffande jordbrukarnas 
inkomster.

Ändringsförslag 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden eller skadeersättningar via 
försäkringarna till jordbrukare ska inte 
ersätta mer än 70 % av den förlorade 
inkomsten.

Or. es

Ändringsförslag 1640
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
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beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare, eller baserat på det 
försäkringsavtal som ingåtts till 
marknadspris, ska inte ersätta mer än 70 % 
av den förlorade inkomsten.

Or. it

Ändringsförslag 1641
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten.

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under tre 
år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och lägsta 
noteringen inte räknas med. När det gäller 
artikel 37.1 c ska inkomst innebära 
summan av de intäkter som jordbrukaren 
får från marknaden, inbegripet varje form 
av offentligt stöd, minus insatskostnaderna. 
Utbetalningar från den gemensamma 
fonden till jordbrukare ska inte ersätta mer 
än 70 % av den förlorade inkomsten. För 
att beräkna en enskild jordbrukares 
förluster får validerade indexbaserade 
system användas.
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Or. en

Motivering

Användningen av indexbaserade system för att beräkna förlusterna bör tillåtas om en 
medlemsstat vill använda ett sådant system för att förenkla administrationen.

Ändringsförslag 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt artikel 37 ska även kunna 
beviljas när det årliga inkomstfallet 
överstiger 30 % av jordbrukarens 
produktionskostnader per odling eller 
boskapsbesättning. Med totala inkomster 
per odling eller boskapsbesättning avses 
de sammanlagda inkomster som 
jordbrukaren erhåller från marknaden, 
inbegripet varje slags offentligt stöd och 
undantaget insatskostnader, samt 
utbetalningar från gemensamma fonder 
eller försäkringsbolag till jordbrukare 
som kompensation för högst 70 % av de 
uteblivna inkomsterna.

Or. es

Ändringsförslag 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att vara berättigad till stöd ska den 
berörda gemensamma fonden

2. För att vara berättigad till stöd ska den 
berörda gemensamma fonden och 
försäkringspremien
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Or. es

Ändringsförslag 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna och 
försäkringspremierna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

Or. es

Ändringsförslag 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna och 
försäkringsavtalen, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

Or. it

Ändringsförslag 1646
Herbert Dorfmann
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Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna och 
försäkringsavtalen, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

Or. it

Ändringsförslag 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare, 
kooperativ och producentorganisationer i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.

Or. pt

Ändringsförslag 1648
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 40 – punkt 4 – stycke 1



AM\909514SV.doc 125/173 PE494.480v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1649
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

4. Det stöd som avses i artikel 37.1 c får 
betalas ut i form av ekonomiska bidrag till 
jordbrukarnas betalningar till den 
gemensamma fonden.

Or. it

Ändringsförslag 1650
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare eller en del av avgifterna för 
försäkringsavtal, som får ingås av 
jordbrukare enskilt eller gemensamt med 
andra jordbrukare. Det ekonomiska 
bidraget får dessutom avse ränta på 
kommersiella lån som den gemensamma 
fonden tagit för att betala ut den 
ekonomiska ersättningen till jordbrukare i 
samband med en krissituation eller till 
avgifterna för de försäkringsavtal som 
ingåtts av den gemensamma fonden till 
marknadspris.

Som ett alternativ till dessa belopp får 
ekonomiska bidrag avsättas till det 
grundläggande kapitalet i de 
gemensamma fonderna med högst 65 % 
av de bidrag som jordbrukarna betalar.

Or. it

Ändringsförslag 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare eller en del av avgifterna för 
försäkringsavtal, som får ingås av 
jordbrukarna. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en krissituation 
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eller till avgifterna för de försäkringsavtal 
som ingåtts av den gemensamma fonden 
till marknadspris. Som ett alternativ till 
dessa belopp får ekonomiska bidrag 
avsättas till det grundläggande kapitalet i 
de gemensamma fonderna med högst 
65 % av de bidrag som jordbrukarna 
betalar.

Or. it

Ändringsförslag 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c ska endast beviljas för 
försäkringsavtal som täcker de 
inkomstförluster som avses i punkt 1, eller
får endast avse de belopp som betalas ut 
från den gemensamma fonden som 
ekonomisk ersättning till jordbrukare. Det 
ekonomiska bidraget får dessutom avse 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala ut 
den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

Or. it

Ändringsförslag 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
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artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden och genom försäkringspremier
som ekonomisk ersättning till jordbrukare. 
Det ekonomiska bidraget får dessutom avse 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala ut 
den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

Or. es

Ändringsförslag 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.

4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare, kooperativ och 
producentorganisationer. Det ekonomiska 
bidraget får dessutom avse ränta på 
kommersiella lån som den gemensamma 
fonden tagit för att betala ut den 
ekonomiska ersättningen till jordbrukare i 
samband med en krissituation.

Or. pt

Ändringsförslag 1655
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 40 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det stöd som avses i artikel 37.1 c får 
betalas ut i form av ekonomiska bidrag till 
jordbrukarnas betalningar till den 
gemensamma fonden. Medlemsstaterna 
ska fastställa reglerna för jordbrukarnas 
bidrag till fonden.

Or. it

Ändringsförslag 1656
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 1658
Paolo De Castro
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Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

Medlemsstaterna ska fastställa reglerna 
för jordbrukarnas bidrag till fonden.

Or. it

Ändringsförslag 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

Offentliga medel får delvis bidra till det 
grundläggande kapitalet.

Or. en

Ändringsförslag 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.

Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet i den 
gemensamma fonden.

Or. it

Ändringsförslag 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den behöriga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten ska officiellt 
konstatera att jordbrukarens inkomst har 
fallit betydligt. Medlemsstaterna får vid 
behov på förhand fastställa kriterier som 
ska ligga till grund för ett sådant officiellt 
konstaterande. Vad gäller skadeersättning 
via försäkring ska varken den framtida 
produktionens slag eller omfattning 
krävas eller anges.

Or. es

Motivering

Försäkringarna och villkoren för skadeersättning via försäkring inbegrips i artikeln om 
inkomststabiliseringsverktyget, i överensstämmelse med ändringen av artikel 37.

Ändringsförslag 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stödet får uppgå till den högsta nivå 
som anges i bilaga I.

5. Den behöriga myndigheten i den 
berörda medlemsstaten ska officiellt 
konstatera att jordbrukarens inkomst har 
fallit betydligt.

Or. es

Ändringsförslag 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)



PE494.480v01-00 132/173 AM\909514SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får vid behov på 
förhand fastställa kriterier som ska ligga 
till grund för ett sådant officiellt 
konstaterande.

Or. es

Ändringsförslag 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5 – stycke 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad gäller skadeersättning via försäkring 
ska varken den framtida produktionens 
slag eller omfattning krävas eller anges.

Or. es

Motivering

Man bör inbegripa försäkringarna och villkoren för försäkringens skadeersättning.

Ändringsförslag 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Regler om bestämmelsernas 

genomförande
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
genomförandet av åtgärderna i detta 
avsnitt avseende följande:
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(a) Förfaranden för att utse de 
myndigheter eller organ som erbjuder 
jord- och skogsbruksrådgivning, 
företagslednings- eller avbytartjänster 
samt hur stödet ska trappas ned inom 
ramen för den åtgärd för 
rådgivningstjänster som avses i artikel 16.
(b) Den utvärdering som medlemsstaterna 
gör av hur affärsplanen fortskrider, 
betalningsalternativ samt regler för hur 
unga jordbrukare ska få tillgång till 
andra åtgärder inom ramen för den 
åtgärd för jordbruks- och affärsutveckling 
som avses i artikel 20.
(c) Avgränsning till andra åtgärder, 
omvandling till andra enheter än de som 
används i bilaga I, beräkning av 
transaktionskostnader och omvandling 
eller justering av åtaganden inom ramen 
för den åtgärd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk som avses i 
artikel 29, den åtgärd för ekologiskt 
jordbruk som avses i artikel 30 och de 
tjänster för miljö- och klimatvänligt 
skogsbruk och den skogsskyddsåtgärd 
som avses i artikel 35.
(d) Möjligheten att använda 
standardantaganden om inkomstbortfall 
inom ramen för åtgärderna i artiklarna 
29, 30, 3132, 34 och 35 samt kriterier för 
hur det beräknas.
(e) Beräkning av stödbeloppet då en insats 
är berättigad till stöd inom ramen för mer 
än en åtgärd.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 91.

Or. en

Ändringsförslag 1666
Salvatore Caronna
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Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Regler om bestämmelsernas 

genomförande
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
genomförandet av åtgärderna i detta 
avsnitt avseende följande:
(a) Förfaranden för att utse de 
myndigheter eller organ som erbjuder 
jord- och skogsbruksrådgivning, 
företagslednings- eller avbytartjänster 
samt hur stödet ska trappas ned inom 
ramen för den åtgärd för 
rådgivningstjänster som avses i artikel 16.
(b) Den utvärdering som medlemsstaterna 
gör av hur affärsplanen fortskrider, 
betalningsalternativ samt regler för hur 
unga jordbrukare ska få tillgång till 
andra åtgärder inom ramen för den 
åtgärd för jordbruks- och affärsutveckling 
som avses i artikel 20.
(c) Avgränsning till andra åtgärder, 
omvandling till andra enheter än de som 
används i bilaga I, beräkning av 
transaktionskostnader och omvandling 
eller justering av åtaganden inom ramen 
för den åtgärd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk som avses i 
artikel 29, den åtgärd för ekologiskt 
jordbruk som avses i artikel 30 och de 
tjänster för miljö- och klimatvänligt 
skogsbruk och den skogsskyddsåtgärd 
som avses i artikel 35.
(d) Möjligheten att använda 
standardantaganden om inkomstbortfall 
inom ramen för åtgärderna i artiklarna 
29, 30, 3132, 34 och 35 samt kriterier för 
hur det beräknas.
(e) Beräkning av stödbeloppet då en insats 
är berättigad till stöd inom ramen för mer 
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än en åtgärd.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 91.

Or. it

Ändringsförslag 1667
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den utvärdering som medlemsstaterna 
gör av hur affärsplanen fortskrider, 
betalningsalternativ samt regler för hur 
unga jordbrukare ska få tillgång till 
andra åtgärder inom ramen för den 
åtgärd för jordbruks- och affärsutveckling 
som avses i artikel 20.

(b) Den utvärdering som medlemsstaterna 
gör av hur affärsplanen fortskrider.

Or. de

Motivering

Beslutet om tillgång till andra åtgärder är inget rent tekniskt beslut.

Ändringsförslag 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Avgränsning till andra åtgärder, 
omvandling till andra enheter än de som 
används i bilaga I, beräkning av 
transaktionskostnader och omvandling eller 
justering av åtaganden inom ramen för den 
åtgärd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk som avses i artikel 29, den åtgärd 

(c) Avgränsning till andra åtgärder, 
omvandling till andra enheter än de som 
används i bilaga I, beräkning av 
transaktionskostnader och omvandling eller 
justering av åtaganden inom ramen för den 
åtgärd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk som avses i artikel 29, den åtgärd 
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för ekologiskt jordbruk som avses i artikel 
30 och de tjänster för miljö- och 
klimatvänligt skogsbruk och den
skogsskyddsåtgärd som avses i artikel 35.

för ekologiskt jordbruk som avses i 
artikel 30, de djurskyddsåtgärder som 
avses i artikel 34 och de tjänster för miljö-
och klimatvänligt skogsbruk och den 
skogsskyddsåtgärd som avses i artikel 35.

Or. en

Motivering

I artikel 34 nämns även transaktionskostnader. Därför bör man i detta sammanhang även 
redogöra för dessa kostnader och transaktionskostnader för andra åtgärder.

Ändringsförslag 1669
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 90 
när det gäller betalningsalternativ samt 
regler för hur unga jordbrukare ska få 
tillgång till andra åtgärder inom ramen 
för den åtgärd för jordbruks- och 
affärsutveckling som avses i artikel 20.

Or. de

Ändringsförslag 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de uppgifter som avses i artikel 
30 i förordning (EU) nr [CSF/2012] kan 
lokala aktionsgrupper också utföra 

1. Utöver de uppgifter som avses i artikel 
30 i förordning (EU) nr [CSF/2012] kan 
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ytterligare uppgifter som de tilldelats av 
förvaltningsmyndigheten och/eller det 
utbetalande organet.

lokala aktionsgrupper också

a) utföra ytterligare uppgifter som de 
tilldelats av förvaltningsmyndigheten 
och/eller det utbetalande organet, eller

b) ensamma eller tillsammans med 
partner genomföra insatser med en 
omfattande territorial dimension, så 
kallade paraplyprojekt, inom ramen för 
den lokala utvecklingsstrategin.

Or. en

Motivering

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Ändringsförslag 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de uppgifter som avses i 
artikel 30 i förordning (EU) nr [CSF/2012] 
kan lokala aktionsgrupper också utföra 
ytterligare uppgifter som de tilldelats av 
förvaltningsmyndigheten och/eller det 
utbetalande organet.

1. Utöver de uppgifter som avses i 
artikel 30 i förordning (EU) nr [CSF/2012] 
kan lokala aktionsgrupper också utföra 
ytterligare uppgifter som de tilldelats av 
förvaltningsmyndigheten och/eller det 
utbetalande organet, med undantag för 
uppgifter med direkt anknytning till 
jordbruksföretag.

Or. es
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Motivering

De olika landsbygdsutvecklingsåtgärder som riktar sig till innehavarna av jordbruksföretag 
bör förvaltas av behöriga offentliga myndigheter och inte delegeras till lokala 
aktionsgrupper.

Ändringsförslag 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lokala aktionsgrupper får begära en 
förskottsbetalning från det behöriga 
utbetalande organet om en sådan möjlighet 
anges i landsbygdsutvecklingsprogrammet. 
Förskottsbeloppet får inte överskrida 50 %
av det offentliga stöd som avser löpande 
kostnader och kostnader för 
ledningsfunktioner.

2. Lokala aktionsgrupper får begära en 
förskottsbetalning från det behöriga 
utbetalande organet om en sådan möjlighet 
anges i landsbygdsutvecklingsprogrammet. 
Förskottsbeloppet får inte överskrida 80 %
av det offentliga stöd som avser löpande 
kostnader och kostnader för 
ledningsfunktioner.

Or. en

Motivering

För att ta hänsyn till lokala aktionsgruppers stora problem när det gäller att få tillgång till 
kredit föreslår vi att förskottsbeloppet ska höjas till 80 %.

Ändringsförslag 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kapacitetsbyggande, utbildning och 
nätverksskapande för förberedelse och 
genomförande av en lokal 
utvecklingsstrategi.

(b) Kapacitetsbyggande, utbildning och 
nätverksskapande för förberedelse och 
genomförande av en lokalt ledd lokal 
utvecklingsstrategi.
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Or. en

Ändringsförslag 1674
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Främjande av åtgärder för 
alternativa livsmedel, från satsningar på 
utbildning och delaktighet till 
hälsofrämjande åtgärder i form av allt 
från åtgärder för livsmedelssuveränitet till 
livsmedelskvalitets- och 
djurskyddsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 1675
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Åtgärder som främjar lokal 
delaktighet i planering och genomförande 
av förbättrad läkarvård, utbildning, 
kulturella verksamheter och andra 
områden av lokala offentliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Det förberedande stöd som aves i 
led b kan ha formen av 
förskottsutbetalningar på upp till 100 % 
av det offentliga bidraget, om en sådan 
möjlighet anges i programmet.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att det läggs till ett extra stycke med bestämmelser som möjliggör 
förskottsutbetalningar på upp till 100 % för att förverkliga ett paraplyprojekt. Det skulle röra 
sig om projekt som direkt involverar partner som på grund av ekonomiska svårigheter inte 
själva ansöker om stödet. Inom ramen för ett paraplyprojekt skulle en lokal aktionsgrupp i 
förväg kunna överföra ekonomiska medel till sina partner.

Ändringsförslag 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) enheter som eftersträvar 
utvecklingsmål i enlighet med de 
prioriteringar som fastställs i artikel 5 i 
denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 1678
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 44 – punkt 3 – stycke 1



AM\909514SV.doc 141/173 PE494.480v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall samarbetsprojekt inte väljs av de 
lokala aktionsgrupperna ska
medlemsstaterna inrätta ett system för 
löpande inlämning av ansökningar för 
samarbetsprojekt.

Medlemsstaterna ska inrätta ett system för 
löpande inlämning av ansökningar för 
samarbetsprojekt.

Or. it

Ändringsförslag 1679
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall samarbetsprojekt inte väljs av de 
lokala aktionsgrupperna ska
medlemsstaterna inrätta ett system för 
löpande inlämning av ansökningar för 
samarbetsprojekt.

Medlemsstaterna ska inrätta ett system för 
löpande inlämning av ansökningar för 
samarbetsprojekt.

Or. it

Ändringsförslag 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, 
Maria Badia i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall samarbetsprojekt inte väljs av de 
lokala aktionsgrupperna ska 
medlemsstaterna inrätta ett system för 
löpande inlämning av ansökningar för 
samarbetsprojekt.

I de fall samarbetsprojekt inte väljs av de 
lokala aktionsgrupperna ska 
medlemsstaterna inrätta ett system för 
inlämning av ansökningar för 
samarbetsprojekt med beaktande av de 
tidsfrister som fastställts av kommissionen 
för ändamålet.
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Or. es

Motivering

Härmed föreslås att det ska fastställas en enda gemensam tidsfrist för hela unionen vad gäller 
inbjudningar att lämna förslag om samarbete över nationsgränserna eftersom det i avsaknad 
av en sådan gemensam period är så gott som omöjligt att genomföra detta slags insatser.

Ändringsförslag 1681
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning 
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
täcker åtgärder för att informera om den 
lokala utvecklingsstrategin samt 
projektutvecklingsuppgifter.

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning 
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
uppkommer för att underlätta utbytet 
mellan intressenter, för att informera om 
och främja den lokala utvecklingsstrategin 
och för att hjälpa potentiella 
stödberättigade att utveckla projekt och 
utarbeta tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning 
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
täcker åtgärder för att informera om den 
lokala utvecklingsstrategin samt 
projektutvecklingsuppgifter.

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning 
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
uppkommer för att underlätta utbytet 
mellan intressenter, för att informera om 
och främja den lokala utvecklingsstrategin 
och för att hjälpa potentiella 
stödberättigade att utveckla projekt och 
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utarbeta tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning 
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
täcker åtgärder för att informera om den 
lokala utvecklingsstrategin samt 
projektutvecklingsuppgifter.

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning 
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
enligt de uppgifter som fastställs i
artikel 30.3 i förordning 
(EU) nr [CSF/2012] täcker åtgärder för att 
informera om den lokala 
utvecklingsstrategin samt 
projektutvecklingsuppgifter.

Or. es

Motivering

Genom artikel 30.3 i förordning (EU) nr [CSF/2012] fastställs de obligatoriska uppgifter som 
de lokala aktionsgrupperna ska ägna sig åt. Av denna anledning är det nödvändigt med en 
uttrycklig hänvisning till de medel som ska kunna användas till utförandet av nämnda 
uppgifter.

Ändringsförslag 1684
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att investeringsinsatser ska kunna 
få stöd från EJFLU måste de föregås av 
en utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den 
specifika lagstiftningen för den typen av 

utgår
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investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

Or. it

Ändringsförslag 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att investeringsinsatser ska kunna 
få stöd från EJFLU måste de föregås av 
en utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den 
specifika lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

utgår

Or. pl

Motivering

Vi föreslår att de föreskrifter tas bort, som talar om nödvändigheten av att alla insatsers 
inverkan på miljön ska utvärderas. Det bör framhållas att utvärdering av det slaget endast 
bör genomföras i samband med investeringar där det krävs enligt gällande föreskrifter.

Ändringsförslag 1686
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 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att investeringsinsatser ska kunna 
få stöd från EJFLU måste de föregås av 

utgår
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en utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den 
specifika lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

Or. it

Ändringsförslag 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att investeringsinsatser ska kunna 
få stöd från EJFLU måste de föregås av 
en utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den
specifika lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1688
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att investeringsinsatser ska kunna få 
stöd från EJFLU måste de föregås av en 
utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den specifika 
lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

1. För att investeringsinsatser ska kunna få 
stöd från EJFLU måste de föregås av en 
utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den specifika 
lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt. Endast investeringar som utgör 
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ett betydande bidrag till miljö-, klimat-
och djurskydd och på ett betydande sätt 
går utöver gällande standarder kommer 
att främjas.

Or. en

Ändringsförslag 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att investeringsinsatser ska kunna få 
stöd från EJFLU måste de föregås av en 
utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den specifika 
lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

1. För att investeringsinsatser ska kunna få 
stöd från EJFLU måste de föregås av en 
utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den specifika 
lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt. Stöd ska inte beviljas till 
investeringar i uppfödningssystem som 
troligen kommer att få negativa 
djurskyddseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 1690
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att investeringsinsatser ska kunna få 
stöd från EJFLU måste de föregås av en 
utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den specifika 
lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 

1. För att investeringsinsatser ska kunna få 
stöd från EJFLU måste de föregås av en 
utvärdering av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den specifika 
lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
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troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

troligen kommer att påverka miljön 
negativt. Medlemsstaterna ska prioritera 
investeringar som på ett betydande sätt 
förbättrar ett företags miljö-, klimat och 
djurskyddsprestanda, som bidrar till att 
diversifiera jordbrukares inkomstflöden 
och där grupper av jordbrukare, företag 
och landsbygdsutvecklingsorganisationer 
och -nätverk deltar i gemensamma 
aktiviteter och investeringar. 

Or. en

Ändringsförslag 1691
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppbyggnad, förvärv (även leasing) 
eller förbättringar av fast egendom,

(a) uppbyggnad, förvärv (även leasing) 
eller förbättringar av fast egendom, varvid 
man bör prioritera energisparande och 
klimatvänlig utrustning,

Or. en

Ändringsförslag 1692
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inköp eller hyrköp av nya maskiner och 
ny utrustning, bland annat datorprogram, 
upp till tillgångens marknadsvärde,

(b) Inköp eller hyrköp av maskiner och 
utrustning, inklusive datorprogram, upp till 
tillgångens marknadsvärde.
Investeringarna ska ta hänsyn till de 
bästa energieffektivitetsstandarderna och 
måste kunna möta de utmaningar som 
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klimatförändringarna och minskad 
biologisk mångfald och bördighet 
innebär,

Or. en

Ändringsförslag 1693
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inköp eller hyrköp av nya maskiner och 
ny utrustning, bland annat datorprogram, 
upp till tillgångens marknadsvärde,

(b) inköp eller hyrköp av maskiner och 
utrustning, bland annat datorprogram, upp 
till tillgångens marknadsvärde,

Or. fr

Ändringsförslag 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) inköp av råd för att underlätta 
hållbara och ekonomiskt lönsamma 
produktionsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 1695
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) inköp av råd för att underlätta 
hållbara och ekonomiskt lönsamma 
produktionsmetoder.

Or. en

Motivering

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Ändringsförslag 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) rådgivningskostnader för att främja 
att produktionsmetoderna blir hållbara 
och ekonomiskt livskraftiga.

Or. es

Ändringsförslag 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Medlemsstaterna ska se till att 
investeringar prioriteras vid 
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stimulansåtgärder och garantera en 
förhöjd finansieringsnivå med 20 % till 
företag som genom 
fondsammanslutningar bildar stora 
jordbruksföretag.

Or. it

Ändringsförslag 1698
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid uppförande eller större renovering 
av en byggnad ska endast investeringar 
som säkerställer att minst 50 % av 
byggnadens energibehov täcks av 
förnybara energikällor anses vara 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 1699
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 

utgår
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investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

Or. it

Ändringsförslag 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 

utgår
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medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

Or. pt

Ändringsförslag 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning ska endast de 
investeringar anses vara stödberättigande
som genomförs i områden där det har 
upprättats förvaltningsplaner för 
flodområden enligt direktiv 2000/60/EG, 
där det finns relevanta program för att 
genomföra åtgärderna och om dessa är 
förenliga med miljömålen. För 
investeringar i nya och utbyggnad av 
bevattningsinstallationer krävs en 
miljöanalys som visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

Or. de

Ändringsförslag 1703
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 

3. När det gäller bevattning ska endast 
investeringar som genomförs i områden 
där det finns förvaltningsplaner för 
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vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

avrinningsdistrikt enligt direktiv 
2000/60/EG och relevanta 
åtgärdsprogram, och dessa uppfyller sina 
miljömål, anses vara stödberättigande. För 
investeringar som medför en utvidgning 
av bevattningsområdet krävs dessutom en 
oberoende miljöanalys.

Or. en

Motivering

Man bör inte diskriminera mellan gamla och nya medlemsstater utan alla medlemsstater bör 
omfattas av ett regelverk som ser till att bevattningsinvesteringar inte påverkar 
vattenresurserna negativt. Regelverket bör vara hårdare när investeringarna leder till större 
bevattningsområden eftersom detta ökar riskerna. Kommissionen ska ha befogenhet att 
fastställa de minimistandarder inom regelverket som måste respekteras.

Ändringsförslag 1704
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning ska endast 
investeringar som genomförs i områden 
där det finns förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt enligt direktiv 
2000/60/EG och relevanta 
åtgärdsprogram, och dessa uppfyller sina 
miljömål, anses vara stödberättigande. För 
investeringar som medför en utvidgning 
av bevattningsområdet krävs dessutom en 
oberoende miljöanalys.

Or. en
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Ändringsförslag 1705
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som uppfyller följande 
villkor som ska anses vara 
stödberättigande:

(a) En förvaltningsplan för 
avrinningsområdet i enlighet med 
villkoren i direktiv 2000/60/EG har 
anmälts till kommissionen för hela den 
region där investeringen ägt rum samt i 
andra områden där miljön kan ha 
påverkats av investeringen. 
Förvaltningsplanen för 
avrinningsområdet ska åtföljas av ett 
åtgärdsprogram som investeringarna 
måste följa.
(b) Vattenmätare som gör det möjligt att 
mäta vattenanvändningen för den 
aktuella investeringen ska finnas eller 
installeras som en del av investeringen.
(c) Om förbättringar har utförts på en 
befintlig bevattningsanläggning ska en 
investering anses vara stödberättigande 
om följande villkor är uppfyllda:
(i) Investeringen medför en effektivisering 
av vattenanvändningen på minst 20 %.
(ii) Investeringen påverkar 
vattenförekomster som i 
förvaltningsplanen för det berörda 
våtmarksområdet bedömts vara i 
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undermåligt skick på grund av 
vattenmängden, och minskar 
vattenanvändningen med minst 20 % 
inom det enskilda jordbruksföretaget.
Investeringar som gäller behållare för 
vattenreserver som gör det möjligt att 
ersätta en provtagning vid lågvatten under 
särskilda omständigheter.
(d) Investeringar kopplade till en 
utbyggnad av vattennäten ska anses vara 
stödberättigande om 
(i) vattnet används i jordbruket och
(ii) investeringen inte påverkar 
vattenförekomster som i 
förvaltningsplanen för våtmarksområdet 
bedömts vara i undermåligt skick på 
grund av vattenmängden.

Or. fr

Ändringsförslag 1706
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som uppfyller följande 
villkor som ska anses vara 
stödberättigande:

(a) En förvaltningsplan för 
avrinningsområdet i enlighet med 
villkoren i direktiv 2000/60/EG har 
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anmälts till kommissionen för hela den 
region där investeringen ägt rum samt i 
andra områden där miljön kan ha 
påverkats av investeringen. 
Förvaltningsplanen för 
avrinningsområdet ska åtföljas av ett 
åtgärdsprogram som investeringarna 
måste följa.
(b) Vattenmätare som gör det möjligt att 
mäta vattenanvändningen för den 
aktuella investeringen ska finnas eller 
installeras som en del av investeringen.
(c) Om förbättringar har utförts på en 
befintlig bevattningsanläggning ska en 
investering anses vara stödberättigande 
endast om följande villkor är uppfyllda:
(i) Investeringen medför en effektivisering 
av vattenanvändningen på minst 25 %.
(ii) Investeringen påverkar 
vattenförekomster som i 
förvaltningsplanen för det berörda 
våtmarksområdet bedömts vara i 
undermåligt skick på grund av 
vattenmängden, och minskar 
vattenanvändningen med minst 20 % 
inom det enskilda jordbruksföretaget.
(iii) Investeringar som gäller behållare för 
vattenreserver som gör det möjligt att 
ersätta en provtagning vid lågvatten 
berörs inte av de krav som avses i 
punkterna i och ii.
(d) Investeringar kopplade till en 
utbyggnad av vattennäten ska anses vara 
stödberättigande om i) vattnet används i 
jordbruket, 
(ii) investeringen inte påverkar 
vattenförekomster som i 
förvaltningsplanen för våtmarksområdet 
bedömts vara i undermåligt skick på 
grund av vattenmängden och
(iii) man genom en oberoende 
miljöutredning kan visa att investeringen 
inte på ett betydande sätt påverkar miljön 
negativt.



AM\909514SV.doc 157/173 PE494.480v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 1707
Alyn Smith
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning ska följande 
villkor gälla:

(a) För befintlig utrustning samt för 
modernisering av lagrings- och 
transportinfrastruktur är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 10 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. När det gäller 
modernisering av bevattningsutrustning 
och bevattningsmetoder är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.
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(b) Investeringar i nya 
bevattningsanläggningar kan betraktas 
som stödberättigande utgifter om de ingår 
i en territoriell strategi för anpassning till 
klimatförändringarna, det vill säga endast 
om vattensnåla system och vattensnål 
utrustning har använts.

Or. fr

Ändringsförslag 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattningsinfrastruktur 
och bevattningsanläggningar ska sådan 
infrastruktur och sådana anläggningar 
som syftar till att förbättra effektiviteten i 
vattenanvändningen och 
energieffektiviteten i jordbruket vara 
stödberättigande, liksom även 
infrastruktur och anläggningar som 
syftar till garanterad vattenförsörjning till 
jordbrukets produktionsanläggningar 
samt investeringar i nya 
bevattningsanläggningar som omfattas av 
nationell eller regional planering som 
bidrar till landsbygdsutveckling och 
territoriell balans. Kommissionen ska i 
enlighet med artikel 90 ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att fastställa 
miniminormer avseende effektiv 
vattenanvändning och miljöprestanda hos 
bevattningsutrustning.

Or. es

Motivering

Man kan varken utesluta åtgärder avseende nya bevattningsanläggningar eller avseende 
förstärkning av befintliga från EJFLU. Dessutom kan det förekomma att man använder 
återvunnet vatten från reningsanläggningar, vilket inte innebär någon minskning av 
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förbrukningen men däremot en miljövinst. Detta bör inte uteslutas från EJFLU och inte heller 
bevattningsåtgärder som syftar till förbättrad energieffektivitet.

Ändringsförslag 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, 
María Auxiliadora Correa Zamora, Georgios Papastamkos

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattningsinfrastruktur 
och bevattningsanläggningar ska sådan 
infrastruktur och sådana anläggningar 
som syftar till att förbättra effektiviteten i 
vattenanvändningen och 
energieffektiviteten i jordbruket vara 
stödberättigande, liksom även 
infrastruktur och anläggningar som 
syftar till garanterad vattenförsörjning till 
jordbrukets produktionsanläggningar 
samt investeringar i nya 
bevattningsanläggningar som omfattas av 
nationell eller regional planering som 
bidrar till landsbygdsutveckling och 
territoriell balans. I samtliga fall måste
man påvisa att den berörda investeringen 
är hållbar och inte har någon negativ 
miljöpåverkan.

Or. es

Ändringsförslag 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 

3. När det gäller bevattningsinfrastruktur 
och bevattningsanläggningar ska sådan 
infrastruktur och sådana anläggningar 
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vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

som syftar till att förbättra effektiviteten i 
vattenanvändningen och 
energieffektiviteten i jordbruket vara 
stödberättigande, liksom även 
infrastruktur och anläggningar som 
syftar till garanterad vattenförsörjning till 
jordbrukets produktionsanläggningar 
samt investeringar i nya 
bevattningsanläggningar som omfattas av
nationell eller regional planering som 
bidrar till landsbygdsutveckling och 
territoriell balans. I samtliga fall måste 
man påvisa att den berörda investeringen 
är hållbar och inte har någon negativ 
miljöpåverkan.

Or. es

Ändringsförslag 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattningsinfrastruktur 
och bevattningsanläggningar ska sådan 
infrastruktur och sådana anläggningar 
som syftar till att förbättra effektiviteten i 
vattenanvändningen och 
energieffektiviteten i jordbruket vara 
stödberättigande, liksom även 
infrastruktur och anläggningar som 
syftar till garanterad vattenförsörjning till 
jordbrukets produktionsanläggningar 
samt investeringar i nya 
bevattningsanläggningar som omfattas av 
nationell eller regional planering som 
bidrar till landsbygdsutveckling och 
territoriell balans. I samtliga fall måste 
man påvisa att den berörda investeringen 
är hållbar och inte har någon negativ 
miljöpåverkan.

Or. es
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Motivering

Det är nödvändigt att överväga investeringar i nya bevattningsanläggningar, i synnerhet för 
länder i Sydeuropa. Dessutom anser vi att besparingsnivån på 25 % avseende vatten är 
mycket högt satt.

Ändringsförslag 1712
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

3. Investeringar i nya 
bevattningsanläggningar ska vara 
stödberättigande om investeringen i fråga 
bevisas vara hållbar och i enlighet med 
ramdirektivet för vatten. Investeringar för 
modernisering av befintliga system ska 
vara stödberättigande om det bevisas att 
de förbättrar vattenanvändningen inom 
de parametrar som fastställs i de 
nationella planerna för effektiv 
vattenanvändning som utarbetats enligt 
ramdirektivet för vatten.

Or. pt

Ändringsförslag 1713
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 

3. När det gäller bevattning är det nya 
investeringar, inbegripet insatser för 
skydd av affärsverksamheter och 
modernisering av befintliga system för att 
effektivisera vattenanvändningen som ska 
anses vara stödberättigande.
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bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 90 som fastställer 
minimistandarder för effektiviteten vid 
vattenanvändningen och miljöprestandan 
hos bevattningsutrustning.

Or. it

Ändringsförslag 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning är det nya 
investeringar, däribland anpassning och 
modernisering av befintliga system för 
effektivisering av vattenanvändningen
som ska anses vara stödberättigande.
Medlemsstaterna ska fastställa 
minimistandarder för effektiviseringen av 
vattenanvändningen och miljöprestandan 
hos bevattningsutrustning.

Or. it

Ändringsförslag 1715
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 46 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har 
någon negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning är det nya 
investeringar, inbegripet insatser för skydd 
av affärsverksamheter och användning av 
grödor och/eller modernisering av 
befintliga system för att effektivisera 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande.

Or. it

Ändringsförslag 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning ska nya
investeringar, däribland modernisering av 
befintliga system för effektivisering av 
vattenanvändningen, och främjande av 
återvinning av avloppsvatten anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

Or. en
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Ändringsförslag 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning ska nya
investeringar, däribland modernisering av 
befintliga system för effektivisering av 
vattenanvändningen, anses vara
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
obligatorisk miljöanalys visar att den 
berörda investeringen är hållbar och inte 
har någon negativ miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

En konsekvens av ändringsförslag 32.

Ändringsförslag 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen eller till 
återanvändning av vatten som ska anses 
vara stödberättigande förutom, därutöver, 
investeringar som har positiva 
miljöeffekter genom förbättrad 
modernisering av en anläggning. Genom 
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stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

undantag kan investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

Or. es

Ändringsförslag 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, 
Maria Badia i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 25 % av den tidigare 
vattenanvändningen som ska anses vara 
stödberättigande. Genom undantag kan 
investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare, och i medlemsstater i 
Medelhavsbäckenet, anses vara 
stödberättigande utgifter. Beträffande 
infrastruktur krävs det en miljöanalys som
visar att den berörda investeringen är 
hållbar och inte har någon negativ 
miljöpåverkan.

Or. es

Motivering

Debe pedirse que todos los Estados miembros tengan acceso a las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego cuando un análisis ambiental evidencie que la inversión es sostenible y 
no tiene ningún impacto ambiental negativo. Es necesario que esta medida se aplique no 
únicamente en aquellos Estados que se adhirieron a la Unión Europea a partir del 2004, sino 
en todos los Estados de la Unión.Las inversiones en modernización de regadíos deben 
continuar recibiendo financiación sin que deba justificarse un ahorro de agua de al menos el 
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25%, y para las infraestructuras, sería suficiente pedir que la inversión no tenga impactos 
ambientales negativos.

Ändringsförslag 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Investeringar i nya 
bevattningsanläggningar ska vara 
stödberättigande om investeringen i fråga 
bevisas vara hållbar och i enlighet med 
ramdirektivet för vatten. Investeringar för 
modernisering av befintliga system ska 
vara stödberättigande om det bevisas att 
de förbättrar vattenanvändningen inom 
de parametrar som fastställs i de 
nationella planerna för effektiv 
vattenanvändning som utarbetats enligt 
ramdirektivet för vatten.

Or. pt

Ändringsförslag 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller jordbruksinvesteringar ska 
köp av jordbruksproduktionsrättigheter, 
stödrättigheter, djur, ettåriga växter och 
plantering av dessa inte berättiga till 
investeringsstöd. När det gäller 
återställande av produktionspotential inom 
jordbruket som skadats genom 
naturkatastrofer enligt artikel 19.1 b kan 
emellertid utgifter för inköp av djur 
berättiga till stöd.

4. När det gäller jordbruksinvesteringar ska 
köp av jordbruksproduktionsrättigheter, 
stödrättigheter, djur, ettåriga växter och 
plantering av dessa inte berättiga till 
investeringsstöd. När det gäller 
återställande av produktionspotential inom 
jordbruket som skadats genom 
naturkatastrofer eller ogynnsamma 
väderförhållanden enligt artikel 19.1 b kan 
emellertid utgifter för inköp av djur 
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berättiga till stöd.

Or. it

Ändringsförslag 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Mottagare av investeringsrelaterade 
stöd kan begära förskottsutbetalning på 
upp till 50 % av det offentliga stödet som 
hänför sig till investeringen från de 
behöriga utbetalande organen, om en 
sådan möjlighet finns angiven i 
landsbygdsutvecklingsprogrammet.

utgår

Or. en

Motivering

Vi anser inte att det är motiverat att endast begränsa förskottsutbetalningar vid 
förverkligandet av projekt. Därför föreslår vi att punkt 5 ska strykas och att det i artikel 70 
ska läggas till en bestämmelse om att förskottsutbetalningar görs vid förverkligandet av alla 
insatser som godtas inom ramen för landsbygdsutvecklingspolitiken.

Ändringsförslag 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller villkoren för att andra 
kostnader förknippade med leasingavtal, 
begagnad utrustning och enkla 
ersättningsinvesteringar ska kunna 

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller villkoren för att andra
kostnader förknippade med leasingavtal, 
begagnad utrustning och enkla 
ersättningsinvesteringar ska kunna 
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betraktas som stödberättigande utgifter. betraktas som stödberättigande utgifter och 
även när det gäller villkoren för vilka 
minimistandarder för att öka 
effektiviteten som måste uppfyllas för att 
nya investeringar i befintliga 
bevattningssystem eller utvidgning av 
bevattningssystem ska anses vara 
stödberättigande.

Or. de

Ändringsförslag 1724
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller villkoren för att andra 
kostnader förknippade med leasingavtal, 
begagnad utrustning och enkla 
ersättningsinvesteringar ska kunna 
betraktas som stödberättigande utgifter.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller villkoren för att andra 
kostnader förknippade med leasingavtal, 
begagnad utrustning och enkla 
ersättningsinvesteringar ska kunna 
betraktas som stödberättigande utgifter, 
samt minimistandarder för 
vatteneffektivitet i samband med 
investeringar i befintliga 
bevattningssystem eller investeringar som 
utvidgar bevattningsområdet.

Or. en

Motivering

Man bör inte diskriminera mellan gamla och nya medlemsstater utan alla medlemsstater bör 
omfattas av ett regelverk som ser till att bevattningsinvesteringar inte påverkar 
vattenresurserna negativt. Regelverket bör vara hårdare när investeringarna leder till större 
bevattningsområden eftersom detta ökar riskerna. Kommissionen ska ha befogenhet att 
fastställa de minimistandarder inom regelverket som måste respekteras.

Ändringsförslag 1725
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller villkoren för att 
andra kostnader förknippade med 
leasingavtal, begagnad utrustning och 
enkla ersättningsinvesteringar ska kunna 
betraktas som stödberättigande utgifter.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller villkoren för att 
andra kostnader förknippade med 
leasingavtal, begagnad utrustning och 
enkla ersättningsinvesteringar ska kunna 
betraktas som stödberättigande utgifter, 
samt minimisäkerhetsstandarder för 
vatteneffektivitet i samband med 
investeringar i befintliga 
bevattningssystem eller investeringar som 
utvidgar bevattningsområdet.

Or. en

Motivering

Man bör inte diskriminera mellan gamla och nya medlemsstater utan alla medlemsstater bör 
omfattas av ett regelverk som ser till att bevattningsinvesteringar inte påverkar 
vattenresurserna negativt. Regelverket bör vara hårdare när investeringarna leder till större 
bevattningsområden eftersom detta ökar riskerna. Kommissionen ska ha befogenhet att 
fastställa de minimistandarder inom regelverket som måste respekteras.

Ändringsförslag 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
efter samråd med övervakningskommittén 
fastställa urvalskriterier för insatser inom 
alla åtgärder. Syftet med urvalskriterierna 
ska vara att säkerställa likabehandling av 
sökanden, bättre användning av 
ekonomiska resurser och styrning av 
åtgärderna i enlighet med unionens 

1. Förvaltningsmyndigheten för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
efter samråd med övervakningskommittén 
fastställa urvalskriterier för insatser inom 
alla åtgärder. Syftet med urvalskriterierna 
ska vara att säkerställa att åtgärder som 
riktar sig till jordbruksföretag uteslutande 
riktar sig till ”aktiva jordbrukare” i 
enlighet med definitionen i förordning 
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prioriteringar. Vid fastställandet av 
urvalskriterier ska 
proportionalitetsprincipen beaktas när det 
gäller små bidrag.

(EU) nr […] [DP]. Dessutom ska 
kriterierna säkerställa en bättre 
användning av ekonomiska resurser och 
styrning av åtgärderna i enlighet med 
unionens prioriteringar. Vid fastställandet 
av urvalskriterier ska 
proportionalitetsprincipen beaktas när det 
gäller små bidrag.

Or. es

Motivering

Mottagarna av stöd inom åtgärder som riktar sig till jordbruksföretag bör uteslutande vara 
”aktiva jordbrukare” i enlighet med definitionen i förslaget till förordning om direktstöd 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Om denna differentiering föreslås inom den första 
pelaren bör man upprätta en motsvarande ordning inom den andra.

Ändringsförslag 1727
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska
efter samråd med övervakningskommittén 
fastställa urvalskriterier för insatser inom 
alla åtgärder. Syftet med urvalskriterierna 
ska vara att säkerställa likabehandling av 
sökanden, bättre användning av 
ekonomiska resurser och styrning av 
åtgärderna i enlighet med unionens 
prioriteringar. Vid fastställandet av 
urvalskriterier ska 
proportionalitetsprincipen beaktas när det 
gäller små bidrag.

1. Förvaltningsmyndigheten för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet kan
efter samråd med övervakningskommittén 
fastställa en uppsättning urvalskriterier för 
insatser inom alla åtgärder. Syftet med 
urvalskriterierna ska vara att säkerställa 
likabehandling av sökanden, bättre 
användning av ekonomiska resurser och 
styrning av åtgärderna i enlighet med 
unionens prioriteringar. Vid fastställandet 
av urvalskriterier ska 
proportionalitetsprincipen beaktas när det 
gäller små bidrag.

Or. fr

Ändringsförslag 1728
Elisabeth Jeggle
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Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
efter samråd med övervakningskommittén 
fastställa urvalskriterier för insatser inom 
alla åtgärder. Syftet med urvalskriterierna 
ska vara att säkerställa likabehandling av 
sökanden, bättre användning av 
ekonomiska resurser och styrning av 
åtgärderna i enlighet med unionens 
prioriteringar. Vid fastställandet av 
urvalskriterier ska 
proportionalitetsprincipen beaktas när det 
gäller små bidrag.

1. Förvaltningsmyndigheten för 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
efter samråd med övervakningskommittén 
fastställa urvalskriterier för insatser inom 
alla åtgärder. Syftet med urvalskriterierna 
ska vara att säkerställa likabehandling av 
sökanden, bättre användning av 
ekonomiska resurser och styrning av 
åtgärderna i enlighet med unionens 
prioriteringar. Vid fastställandet och 
tillämpningen av urvalskriterier ska 
proportionalitetsprincipen beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 1729
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 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För denna förordnings syften ska 
förvaltningsmyndigheten definiera 
”landsbygdsområde” på programnivå.

För denna förordnings syften ska 
”landbygdsområde” definieras på
medlemsstatsnivå.

Or. it

Ändringsförslag 1730
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 50
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För denna förordnings syften ska 
förvaltningsmyndigheten definiera 
”landsbygdsområde” på programnivå.

För denna förordnings syften ska 
medlemsstaten definiera 
”landsbygdsområde” på programnivå.

Or. de

Ändringsförslag 1731
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För denna förordnings syften ska 
förvaltningsmyndigheten definiera 
”landsbygdsområde” på programnivå.

För denna förordnings syften ska 
förvaltningsmyndigheten definiera 
”landsbygdsområde” i sitt 
landbygdsutvecklingsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 1732
Peter Jahr

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För denna förordnings syften ska 
förvaltningsmyndigheten definiera 
”landsbygdsområde” på programnivå.

För denna förordnings syften ska 
förvaltningsmyndigheten definiera 
”landsbygdsområde” på programnivå. Om 
det finns sakliga skäl för det är det även 
möjligt att bilda olika utvecklingsområden 
inom en åtgärd.

Or. de
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Ändringsförslag 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett belopp på 30 miljoner euro ska dras 
från det anslag som avses i punkt 1 och 
användas för att finansiera det pris för 
innovativt, lokalt samarbete som avses i 
artikel 56.

utgår

Or. de


