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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0627)),

– med beaktande av artikel 294.2 samt artiklarna 42 och 43 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0340/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren 
som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 8 mars 20121,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
25 april 20122,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 20123,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, utskottet för budgetkontroll, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för regional utveckling 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet betonar att finansieringsramen som anges i lagförslaget bara är en 
indikation för den lagstiftande myndigheten och inte kan införas förrän man har nått en 
överenskommelse om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–
2020. 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 42 och 43,

 med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 42 och 43.2,

Or. en

Motivering

Förtydligande: Alla lagstiftningsakter i reformpaketet bör vila på samma rättsliga grund.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Utveckling av små jordbruksföretag som 
har möjlighet till ekonomisk överlevnad 
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd till 
jordbrukare som åtar sig att överföra hela 
sitt företag och motsvarande stödrättigheter 
till en annan jordbrukare. För att detta 
verktyg ska bli mer attraktivt bör stödet 
ges i form av en engångsutbetalning.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen tillhörande artikel 20, punkterna 1, 2 och 7.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den genetiska 
mångfalden. I detta sammanhang bör 
bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
ägnas särskild uppmärksamhet. Stöd bör 
bidra till att täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av åtaganden som 
gjorts och bör endast täcka åtaganden som 
går utöver tillämpliga bindande normer och 
krav, inbegripet miljöanpassningskrav för 
direktstöd, i enlighet med principen om att 
förorenaren betalar. I många fall leder de 
synergieffekter som uppstår till följd av 
gemensamma åtaganden som gjorts av en 
jordbrukargrupp eller en grupp bestående 
av andra markförvaltare till en ökad 
miljö- och klimatmässig fördel. 
Gemensamma åtgärder för emellertid med 
sig ytterligare transaktionskostnader som 
bör ersättas på lämpligt sätt. För att 
garantera att jordbrukare och övriga 
markförvaltare kan fullgöra åtagandena på 
ett korrekt sätt bör medlemsstaterna sträva 
efter att tillhandahålla den yrkesskicklighet 
och kunskap som krävs. Medlemsstaterna 
bör upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013 och måste 
avsätta minst 30 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden som 
omfattas av genomförandet av rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter1, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 
november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar2 eller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 
oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
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vattenpolitikens område3.

_____________
1 EUT L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
3 EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen tillhörande artikel 29 och artikel 64.5a.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Se ändringsförslaget tillhörande artikel 30.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas biologisk-fysiska kriterier 
som underbyggs av pålitliga vetenskapliga 
rön. Man bör upprätta en vägledande 
förteckning över dessa kriterier i en 
bilaga till denna förordning. Senast den 
31 december 2015 bör kommissionen 
lägga fram ett lagförslag för obligatoriska 
biologisk-fysiska kriterier och 
motsvarande tröskelvärden som ska 
tillämpas för den framtida avgränsningen, 
såväl som lämpliga bestämmelser för 
finjusterings- och övergångsåtgärder.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska lägga fram ett särskilt lagstiftningsförslag för obligatoriska biologisk-
fysiska kriterier för avgränsningen av områden med omfattande naturliga begränsningar så 
snart alla nödvändiga data för en konsekvensanalys av dessa kriterier och lämpliga trösklar 
har blivit tillgängliga, men allra senast före slutet av 2015. Under tiden ska medlemsstaterna 
kunna behålla eller anpassa sina nuvarande avgränsningar såsom de anser vara lämpligt, 
samtidigt som de följer bestämmelserna i WTO:s Marrakech-avtal om jordbruk. 
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) För att underlätta planeringen bör 
den årliga fördelningen per medlemsstat 
bifogas till denna förordning. 
Befogenheten att anta akter bör i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller den 
nödvändiga anpassningen av bilagan 
efter medlemsstaternas beslut att överföra 
medel mellan EGFJ och EJFLU.

Or. en

Motivering

Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna bör inte beslutas om genom en 
genomförandeakt utan bör vara en del av rättsakten (se ändringsförslagen tillhörande artikel 
64).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förtydligande.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom de mål som Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har angett i 
artiklarna 4 och 5 också rör åtgärder som riktar in sig på landsbygdsområden utanför 
jordbrukssektorn, bör uppdraget för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
ges en mer inkluderande formulering. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Jordbrukets konkurrenskraft. (1) Jord- och skogsbrukets
konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Målet som rör konkurrenskraft bör inte begränsas till jordbrukssektorn. 
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Öka konkurrenskraften inom alla typer 
av jordbruk och förbättra 
jordbruksföretagens möjlighet att överleva, 
med särskild inriktning på följande:

(2) Öka konkurrenskraften inom alla typer 
av jord- och skogsbruk och förbättra 
jordbruksföretagens möjlighet att överleva, 
med särskild inriktning på följande:

(a) Underlätta omstrukturering av 
jordbruk som ställs inför större 
strukturproblem, i synnerhet jordbruk 
som är mindre aktiva på marknaden, 
marknadsorienterade jordbruk i särskilda 
sektorer och jordbruk i behov av 
diversifiering av jordbruksverksamheten.

(a) uppmuntra investeringar i innovativ 
jordbruksteknologi och underlätta dess 
spridning och etablering.

b) underlätta generationsbyte inom 
jordbrukssektorn.

(b) underlätta inträdet av nya kompetenta 
aktörer i jordbrukssektorn, också genom 
generationsbyte.

(c) förbättra den ekonomiska 
lönsamheten i alla jordbruk genom ökat 
marknadsdeltagande, ett mer 
marknadsorienterat jordbruk och större 
diversifiering.
(d) underlätta omstrukturering av de 
jordbruk som står inför stora strukturella 
problem.

Or. en

Motivering

Begreppet konkurrenskraft bör vidgas så att det svarar mot utmaningarna för jordbrukens 
överlevnad i hela EU.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Återställa, bevara och främja 
ekosystem som är beroende av jord- och 

(4) Återställa, bevara och främja 
ekosystem som påverkas av jord- och 
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skogsbruket, med särskild inriktning på 
följande:

skogsbruket, med särskild inriktning på 
följande:

Or. en

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Förbättra djurskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Minska jordbrukens utsläpp av 
dikväveoxid och metan.

(d) Minska jordbrukens utsläpp av 
växthusgaser och ammoniak samt 
förbättra luftkvaliteten.

Or. en

Motivering

Konceptet växthusgaser bör vidgas.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Främja koldioxidbindning inom (e) Främja bevarande av kol och 
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jordbruk och skogsbruk. koldioxidbindning inom jordbruk och 
skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) En indikatorplan som för var och en av 
de unionsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling som ingår i 
programmet innefattar indikatorerna och de 
utvalda åtgärderna med planerade utfall 
och planerade utgifter, redovisade med en 
fördelning på offentliga och privata 
utgifter. 

(j) En indikatorplan som för var och en av 
de unionsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling som ingår i 
programmet innefattar indikatorerna och de 
utvalda åtgärderna med planerade 
processinriktade och politiskt inriktade 
utfall och planerade utgifter, redovisade 
med en fördelning på offentliga och privata 
utgifter. 

Or. en

Motivering

För att säkerställa en tydlig koppling mellan politiska mål för landsbygdsutveckling och bevis 
i programhandlingarna som motiverar specifika mål där ett ingripande krävs, är det 
nödvändigt att fortsätta rikta in sig på politiska mål i programmets resultatåtgärder.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en separat specifik indikatorplan med 
planerade utfall och planerade utgifter, 
fördelade på offentliga och privata utgifter.

(c) en separat specifik indikatorplan med 
planerade processinriktade och politiskt 
inriktade utfall och planerade utgifter,
fördelade på offentliga och privata utgifter. 

Or. en
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Motivering

För att säkerställa en tydlig koppling mellan politiska mål för landsbygdsutveckling och bevis 
i programhandlingarna som motiverar specifika mål där ett ingripande krävs, är det 
nödvändigt att fortsätta rikta in sig på politiska mål i programmets resultatåtgärder.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Godkännandet som avses i punkt 1 
ska anses ha medgivits om kommissionen 
inte har tagit något beslut angående 
begäran efter en period på två månader 
från det att begäran har tagits emot. 

Or. en

Motivering

Ändringar i programmet bör inte föregås av långdragna beslutsförfaranden.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stödet kan också täcka kostnader som 
har uppstått av informations- och 
marknadsföringsåtgärder för produkter 
som faller under kvalitetssystemen som 
avses i punkterna 1.a och 1.b. 

Or. en

Motivering

Informations- och marknadsföringsåtgärder är viktiga i kvalitetssystem och bör bli 
stödberättigande i syfte att göra systemen mer attraktiva för jordbrukare som vill göra 
inträde på lokala marknader.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda.

(a) förbättrar jordbruksföretagets generella 
prestanda, inbegripet dess 
resurseffektivitet och växthusgasbalans.

Or. en

Motivering

I linje med prioritering nummer 5 är det lämpligt att förtydliga konceptet ”övergripande 
prestanda” i fråga om ”grön tillväxt” i ett jordbruk.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 

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

bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
samt som också är knutna till hållbar 
förvaltning av jaktresurser och som höjer 
skönhets- eller rekreationsvärdet för 
allmänheten i ett Natura 2000-område eller 
andra områden med höga naturvärden som 
ska fastställas i programmet.

Or. en

Motivering

Att främja jaktresurser genom hållbar förvaltning kan bidra stort till EU:s mål för biologisk 
mångfald. Dessutom är jaktresurser i vissa regioner den viktigaste, om inte den enda, 
resursen som har något marknadsvärde.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Den nuvarande förordningen erbjuder stöd förutsatt de nya EU-standarderna efterlevs (se 
artikel 31 i förordning (EG) nr 1698/2005). Ett liknande stöd bör behållas, men begränsas till 
stöd till särskilda investeringar som jordbrukarna gör. 
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget tillhörande artikel 20.7. 

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det nuvarande systemet för pensionering i förtid bör behållas och inte begränsas till endast 
småbrukare. Det bör dock anpassas till en högre pensionsålder och omvandlas till ett 
schablonbelopp på högst 35 000 euro (motsvarande halva det nuvarande högsta beloppet och 
halva det högsta belopp som är tillgängligt för unga jordbrukares etablering).
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Stöd till småbrukare som överför sitt företag bör betalas ut som en engångsersättning.
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Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det nuvarande systemet för pensionering i förtid bör behållas och inte begränsas till endast 
småbrukare. Det bör dock anpassas till en högre pensionsålder och omvandlas till ett 
schablonbelopp på högst 35 000 euro (motsvarande halva det nuvarande högsta beloppet och 
halva det högsta belopp som är tillgängligt för unga jordbrukares etablering).

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 ai kan också rikta in 
sig på landarrendering till unga 
jordbrukare i form av en bankgaranti för 
landarrenderingskontrakt och stöd till 
räntorna.

Or. en

Motivering

Förutom de föreslagna schablonutbetalningarna till stöd för unga jordbrukare som är i färd 
med att starta upp sitt företag bör medlemsstaterna uppmuntras att underlätta tillgången på 
mark för jordbrukarna, eftersom den i många EU-regioner är ett stort hinder för att kunna 
etablera ett nytt jordbruk. Att ge bankgarantier genom fonderna för landsbygdsutveckling kan 
ge unga jordbrukare tillgång till arrenderingskontrakt på lång tid (och förskottsbetalningar), 
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samtidigt som man sparar offentliga medel. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
120 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare, beräknat för 
perioden från datumet för överföringen 
till och med den 31 december 2020. 
Motsvarande belopp ska betalas som en 
engångsutbetalning.

Or. en

Motivering

Stöd till småbrukare som överför sitt företag bör betalas ut som en engångsutbetalning.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Stöd enligt punkt 1 ca ska beviljas som 
en engångsutbetalning upp till det högsta 
belopp som anges i bilaga 1. 

Or. en

Motivering

Det nuvarande systemet för pensionering i förtid bör behållas och inte begränsas till endast 
småbrukare. Det bör dock anpassas till en högre pensionsålder och omvandlas till ett 
schablonbelopp på högst 35 000 euro (motsvarande halva det nuvarande högsta beloppet och 
halva det högsta belopp som är tillgängligt för unga jordbrukares etablering).
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) offentliga organs investeringar i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation och 
skyltning för turistmål

(e) investeringar för offentligt bruk i 
infrastruktur för fritids- och 
rekreationsändamål, turistinformation, 
småskalig turistinfrastruktur, 
marknadsföring av tjänster inom 
landsbygdsturism och skyltning för 
turistmål.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begränsningar vad gäller äganderätt till 
skogar som fastställs i artiklarna 36 till 40
ska inte gälla för tropiska eller subtropiska 
skogar och inte heller för skogsarealerna på 
följande territorier: Azorerna, Madeira, 
Kanarieöarna, de mindre Egeiska öarna i 

2. Begränsningar vad gäller äganderätt till 
skogar som fastställs i artiklarna 23 till 27
ska inte gälla för tropiska eller subtropiska 
skogar och inte heller för skogsarealerna på 
följande territorier: Azorerna, Madeira, 
Kanarieöarna, de mindre Egeiska öarna i 
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den mening som anges i rådets förordning 
(EEG) nr 2019/93 och de franska 
utomeuropeiska departementen.

den mening som anges i rådets förordning 
(EEG) nr 2019/93 och de franska 
utomeuropeiska departementen.

Or. en

Motivering

Teknisk rättelse.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 
ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, andra 
markförvaltare, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
årligt bidrag per hektar som ska täcka 
inkomstbortfall och underhållskostnader 
inom jordbruket, inklusive tidiga och sena 
röjningar, under en period om högst 15 år.

Or. en

Motivering

Av historiska skäl som har att göra med bete och vedinsamling förvaltas i vissa medlemsstater 
allmän mark av individer som tillsammans brukar marken som varken ägs offentligt eller 
privat.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
kommuner och deras sammanslutningar 
och ska täcka etableringskostnader samt 
innefatta ett årligt bidrag per hektar som 

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, andra 
markförvaltare, kommuner och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
etableringskostnader samt innefatta ett 
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ska täcka underhållskostnader, inklusive 
tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst 3 år.

årligt bidrag per hektar som ska täcka 
underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
5 år.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt 
användning av marken inom jordbruket.

2. Skogsjordbruk ska innebära 
markanvändningssystem där träd odlas i 
kombination med extensivt jordbruk på 
samma plats. Det högsta antal träd som ska 
planteras per hektar ska fastställas av 
medlemsstaterna som därvid ska ta hänsyn 
till de lokala pedologiska och 
klimatrelaterade förhållandena, skogsarter 
och behovet att säkra en fortsatt hållbar 
användning av marken inom jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar och 
ska täcka kostnaderna för

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga 
skogsägare, andra markförvaltare, 
kommuner, statligt ägda skogar och deras 
sammanslutningar och ska täcka 
kostnaderna för

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
kommuner och deras sammanslutningar. 
När det gäller statligt ägda skogar får stöd 
även beviljas till organ som förvaltar 
sådana skogar, men som inte ingår i 
statsbudgeten.

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas 
fysiska personer, privata skogsägare, 
privata juridiska och halvoffentliga organ, 
andra markförvaltare, kommuner och 
deras sammanslutningar. När det gäller 
statligt ägda skogar får stöd även beviljas 
till organ som förvaltar sådana skogar, men 
som inte ingår i statsbudgeten.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 
företag för investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag. 

1. Stöd enligt artikel 22.1 e ska beviljas 
privata skogsägare, andra markförvaltare,
kommuner och deras sammanslutningar 
och små och medelstora företag för 
investeringar som stärker 
skogsbrukspotentialen eller som avser 
bearbetning och saluföring för att höja 
värdet på skogsprodukter. För Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som anges i 
förordning (EEG) nr 2019/93 och de 
franska utomeuropeiska departementen får 
stöd även beviljas till företag som inte 
klassificeras som små eller medelstora 
företag. 

Or. en
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentgrupper som omfattas av
definitionen av små och medelstora 
företag.

2. Stöd ska beviljas producentgrupper som 
officiellt erkänns av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på grundval av en 
affärsplan. Inget stöd ska beviljas för 
producentgrupper som inte uppfyller 
kriterierna i definitionen av små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och andra tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen.
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

3. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk omfattar enbart de åtaganden som 
görs utöver tillämpliga bindande normer 
enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning 
(EU) nr HR/2012 och alla tillämpliga 
skyldigheter enligt avdelning III kapitel 2 i 
förordning (EU) nr DP/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen.
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

Or. en

Motivering

Förtydligande: Alla åtgärder för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk ska gå utöver kraven 
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på miljöanpassning.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och 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 ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och 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 ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare eller grupper 
av andra markförvaltare ska den högsta 
nivån vara 30 %.

Inget stöd från EJFLU ska beviljas för 
åtaganden som omfattas av avdelning III 
kapitel 2 i förordning (EU) nr DP/2012. 

Or. en

Motivering

Dubbelutbetalningar från stödet för miljöanpassning och de multilaterala miljöavtalen ska 
undvikas. Det bör finnas ett särskilt incitament för kollektiva åtaganden, som inbegriper 
samarbete mellan markförvaltare eller mellan jordbrukare och andra markförvaltare. Man 
bör använda samma ordalydelse som i artikel 29.1.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 

4. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena
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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
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare ska 
den högsta nivån vara 30 %.

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 
åtagandena. Då åtagandena görs 
gemensamt av en grupp av jordbrukare 
eller grupper bestående av andra 
markförvaltare ska den högsta nivån vara 
30 %.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett särskilt incitament för kollektiva åtaganden, som inbegriper samarbete 
mellan markförvaltare eller mellan jordbrukare och andra markförvaltare. Man bör använda 
samma ordalydelse som i artikel 29.1. 

Ändringsförslag 44

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 46.3. 
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 en period på 
fyra år 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 en
ny avgränsning som anges i artikel 33.3. 
Dessa stöd ska trappas ned med start det 
första året, då 80 % av det stöd som 
erhölls 2013 ska betalas ut, till det 
fjärde året, då 20 % ska betalas ut.

Or. en

Motivering

Dessa stöd ska trappas ner under en period på fyra år, men beslutet om när den nya flexibla 
avgränsningen ska träda i kraft kan tas av medlemsstaterna. Hänvisningen till artikel 33.3 är 
en teknisk rättelse.
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Ändringsförslag 45

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

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 
stödberättigande i enlighet med artikel 32. 
Dessa områden ska karakteriseras av 
omfattande naturbetingade 
begränsningar, märkbart lågproduktiv 
mark eller svåra väderförhållanden och 
av det faktum att extensivt jordbruk är 
viktigt för markförvaltningen. 

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 

Vägledande biologisk-fysiska kriterier för 
hur områden med omfattande naturliga 
begränsningar ska avgränsas finns i 
bilaga 2.
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naturliga begränsningar i enlighet med 
det första stycket har dokumenterats, men 
bemästrats genom investeringar eller 
ekonomisk verksamhet.

Senast den 31 december 2015 bör 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för obligatoriska 
biologisk-fysiska kriterier och 
motsvarande tröskelvärden som ska 
tillämpas för den framtida avgränsningen, 
såväl som lämpliga bestämmelser för 
finjusterings- och övergångsåtgärder.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska lägga fram ett särskilt lagförslag om obligatoriska biologisk-fysiska 
kriterier för avgränsningen av områden med betydande naturliga begränsningar så snart alla 
nödvändiga data för konsekvensbedömningen för kriterierna och lämpliga trösklar finns 
tillgängliga. Under tiden ska medlemsstaterna använda avgränsningskriterier som följer 
bestämmelserna i WTO:s Marrakech-avtal för jordbruk.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstater ska till sina 
landskapsutvecklingsprogram foga

5. Medlemsstater ska till sina 
landskapsutvecklingsprogram foga den 
befintliga eller ändrade avgränsningen i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

(a) den befintliga eller ändrade 
avgränsningen i enlighet med punkterna 2 
och 4. 

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

Or. en

Motivering

Kommissionen ska lägga fram ett särskilt lagförslag om obligatoriska biologisk-fysiska 
kriterier för avgränsningen av områden med betydande naturliga begränsningar så snart alla 
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nödvändiga data för konsekvensbedömningen för kriterierna och lämpliga trösklar finns 
tillgängliga. Under tiden ska medlemsstaterna använda avgränsningskriterier som följer 
bestämmelserna i WTO:s Marrakech-avtal för jordbruk.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Djurskyddsstöd omfattar endast de 
åtaganden som går utöver tillämpliga 
bindande normer enligt avdelning VI 
kapitel I i förordning (EU) nr HR/2012 och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen.
Dessa tillämpliga krav ska identifieras i 
programmet.

2. Djurskyddsstöd omfattar endast de 
åtaganden som går utöver tillämpliga 
bindande normer enligt avdelning VI 
kapitel I i förordning (EU) nr HR/2012 och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i unionslagstiftningen. Dessa 
tillämpliga krav ska identifieras i 
programmet.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 49

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
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Ändringsförslag 50

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 och tillämplig miljöpraxis.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1

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

Or. en

Ändringsförslag 52

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 en grupp 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,
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Or. en

Ändringsförslag 53

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 
väderförhållanden, inbegripet torka.

Or. en

Ändringsförslag 54

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 55

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 

2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
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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.

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, en miljöolycka eller
ogynnsamma väderförhållanden, eller 
som drabbas av en kraftig 
inkomstminskning. 

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska lägga fram en 
halvtidsrapport om genomförandet av 
riskhanteringsverktygen till 
Europaparlamentet och rådet, och om 
nödvändigt, föreslå lämpliga 
lagstiftningsförslag för förbättringar. 

Or. en

Ändringsförslag 57

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 

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 
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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 en skadegörare som 
orsakar en minskning i årsproduktionen 
med mer än 30 % jämfört med den 
genomsnittliga årsproduktionen för en 
jordbrukare. Den genomsnittliga 
årsproduktionen ska beräknas genom att 
använda siffrorna för de föregående tre 
eller fem åren och varvid de högsta och de 
lägsta siffrorna inte ska medräknas, eller i 
väl motiverade undantagsfall genom att 
använda siffrorna under ett av de 
föregående fem åren.
Beräkningen av hur stor förlusten är kan 
skräddarsys för varje produkts särdrag 
genom att använda
(a) biologiska uppgifter (förluster av 
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. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 39 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma fonder för djur- och 
växtsjukdomar och miljöolyckor

Gemensamma fonder för djur- och 
växtsjukdomar, miljöolyckor och 
ogynnsamma väderförhållanden

Or. en

Motivering

Ogynnsamma väderförhållanden, inklusive torka, omfattas också av artikeln. Titeln bör 
därför omformuleras.
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Ändringsförslag 59

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 kan besluta att 
komplettera de gemensamma fonderna 
med försäkringssystem. 

Or. en

Motivering

I vissa fall kan man genom att komplettera de gemensamma fonderna med försäkringssystem 
erbjuda mer effektiva riskförvaltningssystem. Medlemsstaterna bör ges denna möjlighet. 

Ändringsförslag 60

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 
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, samt bisjukdomar.

Or. en
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Ändringsförslag 61

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 försäkringen till jordbrukare 
ska inte ersätta mer än 70 % av den 
förlorade inkomsten.

Or. en

Ändringsförslag 62

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, inklusive modernisering av 
befintliga system för effektivisering av 
vattenanvändningen anses vara 
stödberättigande. Kommissionen ska ges
befogenhet att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 90 som fastställer 
minimistandarder för effektiviteten vid 
vattenanvändningen och miljöprestandan 
hos bevattningsutrustning. 
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Or. en

Motivering

Den föreslagna åtskillnaden mellan nya och gamla medlemsstater är inte motiverad. Ny 
bevattningsutrustning samt investeringar i modern och mer effektiv utrustning bör anses vara 
stödberättigande om den uppfyller särskilda prestandakriterier när det gäller effektiviteten 
vid vattenanvändningen och miljöpåverkan, vilka ska tas fram av kommissionen i form av en 
delegerad akt. 

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter göra en fördelning
per år och per medlemsstat av de belopp 
som avses i punkt 1, efter avdrag av det 
belopp som avses i punkt 2 och med 
beaktande av den överföring av medel som 
avses i artikel 14.2 i förordning (EU) nr 
DP/2012. Vid den årliga fördelningen ska 
kommissionen ta hänsyn till

4. Fördelningen per år och per 
medlemsstat av de belopp som avses i 
punkt 1, efter avdrag av det belopp som 
avses i punkt 2 och med beaktande av den 
överföring av medel som avses i artikel 
14.2 i förordning (EU) nr DP/2012 anges i 
bilaga 1a. 

(a) objektiva kriterier kopplade till de mål 
som avses i artikel 4, och
(b) tidigare prestanda.

Or. en

Motivering

Den finansiella fördelningen per medlemsstat ska fastställas i en bilaga till lagstiftningsakten. 
Nödvändiga förändringar i bilagan kan genomföras av kommissionen genom en delegerad 
akt. 

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utöver de belopp som avses i punkt 4 5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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ska den genomförandeakt som avses i 
samma punkt även inbegripa de medel 
som överförts till EJFLU med tillämpning 
av artiklarna 7.2 och 14.1 i förordning 
(EU) nr DP/2012.

anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 90, för att vid behov ändra bilaga 
1a så att den inbegriper de medel som 
överförts till EJFLU med tillämpning av 
artiklarna 7.2 och 14.1 i förordning (EU) nr 
DP/2012.

Or. en

Motivering

Nödvändiga förändringar i bilaga 1a kan genomföras av kommissionen genom en delegerad 
akt. Förändringarna gäller särskilt de medel som har överförts med tillämpning av tak och 
flexibilitet mellan pelare såväl som överföringen av oanvända medel från 
miljöanpassningsstödet, vilka ska tilldelas de multilaterala miljöavtalen.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det gäller tilldelning av den 
resultatreserv som avses i artikel 20.2 i 
förordning (EU) nr [CSF/2012], ska 
tillgängliga inkomster avsatta för särskilda 
ändamål som samlats in i enlighet med 
artikel 45 i förordning (EU) nr HR/2012 
för EJFLU läggas till de belopp som avses 
i artikel 18 i förordning (EU) nr 
[CSF/2012]. Den ska tilldelas 
medlemsstaterna i proportion till deras 
andel av det totala stödbeloppet från 
EJFLU.

6. Tillgängliga inkomster avsatta för 
särskilda ändamål som samlats in i enlighet 
med artikel 45 i förordning (EU) nr 
HR/2012 för EJFLU ska tilldelas 
medlemsstaterna i proportion till deras 
andel av det totala stödbeloppet från 
EJFLU.

Or. en

Motivering

Resultatreserven som anges i artikel 18 i förordning (EU) nr [CSF/2012] ska utgå (se 
motsvarande ändringsförslag i Caronnas förslag till yttrande).
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) 60 procent till de miljö- och 
klimatåtgärder inom jordbruket som 
anges i artikel 29. Det kan ökas till 90 
procent för programmen i mindre 
utvecklade regioner, de yttersta 
randområdena och mindre Egeiska öar 
enligt förordning (EEG) nr 2019/93,

Or. en

Motivering

Många medlemsstater använder den ökade samfinansieringsnivån som för närvarande 
används för axel 2. Ökat gemenskapsstöd till miljö- och klimatåtgärder i jordbruket bör också 
kunna beviljas i den nya förordningen. 

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Med avvikelse från punkt 3 ska 
medlen som överförs till EJFLU genom 
tillämpningen av artikel 14 i förordning 
(EU) nr DP/2012 ges en hundraprocentig 
stödsats från EJFLU.
Medlen från tillämpningen av 
artikel 14.1a i förordning (EU) nr 
DP/2012 ska avsättas för åtgärder under 
artikel 29. 

Or. en

Motivering

Ingen samfinansiering ska krävas för medel som frivilligt har överförts från den första till den 
andra pelaren i flexibilitetsinstrumentet i förordningen om direktstöd och inte heller för 
oanvända medel för miljöanpassning som har överförts till EJFLU, vilka ska användas enbart 
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för stöd till miljö- och klimatåtgärder i jordbruket. 

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Minst 30 % av EJFLU:s samlade 
bidrag till 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
avsättas för åtgärderna i artiklarna 29, 30 
och 31. 

Or. en

Motivering

För att kunna tillhandahålla kollektiva nyttigheter på ett så effektivt sätt som möjligt genom 
riktat stöd, bör en bestämmelse om obligatoriska minimiprocentsatser för miljö- och 
klimatåtgärder i jordbruket införas, inte bara i ett skäl, utan även i motsvarande artikel. Med 
tanke på den föreslagna överföringen av oanvända miljöanpassningsmedel till miljöåtgärder 
inom jordbruket, bör den nuvarande bestämmelsen att man ska bevilja minst 25 procent till 
åtgärder inom axel 2 ökas något. Stöd till mindre gynnade områden bör inte omfattas av 
denna bestämmelse, eftersom den kompenserar för naturliga nackdelar, vilket inte är kopplat 
till några andra (miljömässiga) krav. 

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Det nationella bidraget till 
stödberättigande offentliga medel kan 
ersättas av privata bidrag. 

Or. en

Motivering

Trots unionens ökade finansieringsgrad i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1312/2011 av den 19 december 2011, har många medlemsstater förlorat planerat 
EJFLU-stöd på grund av en mycket stram budgetdisciplin och brist på medel till nationella 
bidrag till utgifter för landsbygdsutveckling. Medlemsstater bör därför kunna ersätta sitt 
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finansiella bidrag med privata medel (till exempel från stiftelser eller privata bidrag från 
mottagaren).

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I överensstämmelse med denna avdelning 
ska ett gemensamt övervaknings- och 
utvärderingssystem inrättas genom ett 
samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna, som ska antas av 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 91.

I överensstämmelse med denna avdelning 
ska ett gemensamt övervaknings- och 
utvärderingssystem inrättas genom ett 
samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 90 
som fastställer arbetsmetoden och de 
indikatorer som systemet ska använda.

Or. en

Motivering

Att välja rätt indikatorer är viktigt, inte bara för övervakningen och utvärderingen av 
programmen för landsbygdsutveckling, utan också för samordningen med andra program i 
den gemensamma strategiska ramen, samt även för den gemensamma övervakningen när det 
gäller gemensamma mål. Det är fråga om ett gemensamt beslut, vilket bör fastställas genom 
delegerade akter. 

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga I – rad 5 – kolumnerna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

70 000 – Per ung jordbrukare enligt 20.1 a 
i 
70 000 – Per företag enligt 20.1 a ii
15 000 – Per småbruk enligt 20.1 a iii

70 000 – Per ung jordbrukare enligt 20.1 a 
i 
70 000 – Per företag enligt 20.1 a ii
15 000 – Per småbruk enligt 20.1 a iii
35 000 – Per pensionering enligt 20.1 ca

Or. en
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Motivering

Det nuvarande systemet för pensionering i förtid bör behållas och inte begränsas till endast 
småbrukare. Det bör dock anpassas till en högre pensionsålder och omvandlas till ett 
schablonbelopp på högst 35 000 euro (motsvarande halva det nuvarande högsta beloppet och 
halva det högsta belopp som är tillgängligt för unga jordbrukares etablering).

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA 1a

De nationella anslag som avses i artikel 64

(i miljoner EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgien 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838

Bulgarien 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215

Tjeckien 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820

Danmark 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536

Tysklans 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922

Estland 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623

Irland 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842

Grekland 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667

Spanien 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781

Frankrike 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806

Italien 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055

Cypern 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926

Lettland 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703

Litauen 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461

Luxemburg 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383

Ungern 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679

Malta 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762
Neder-
länderna 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850

Österrike 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744
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Polen 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504

Portugal 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811

Rumänien 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645

Slovenien 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743

Slovakien 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467

Finland 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416

Sverige 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736
Förenade 
kungariket 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465

Or. en

Motivering

Beslut om fördelningen av medel mellan medlemsstaterna bör inte tas genom en 
genomförandeakt utan bör vara en del av rättsakten (se ändringsförslagen tillhörande 
artikel 64). Fördelningsnyckeln som tillämpades under perioden 2007–2013 används för att 
urskilja finansiella resurser per medlemsstat. Beloppen har anpassats till de föreslagna 
övergripande siffrorna för landsbygdsutveckling i enlighet med kommissionens förslag för 
den framtida fleråriga budgetramen. 

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biofysikaliska kriterier för avgränsning av 
områden med naturliga begränsningar

Vägledande biofysikaliska kriterier för 
avgränsning av områden med naturliga 
begränsningar

Or. en

Motivering

Kommissionen ska lägga fram ett särskilt lagförslag om obligatoriska biologisk-fysiska 
kriterier för avgränsningen av områden med betydande naturliga begränsningar så snart alla 
nödvändiga data för konsekvensbedömningen för kriterierna och lämpliga trösklar finns 
tillgängliga. Under tiden ska kriterierna i denna bilaga vara vägledande.
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MOTIVERING

Europa befinner sig i en exceptionell ekonomisk, finansiell och miljömässig situation som 
kräver politiska åtgärder på alla nivåer. Detta gäller även jordbruket och landsbygdsområden: 
en djärv omarbetning är nödvändig om den gemensamma politiken ska kunna hantera aktuella 
och framtida utmaningar.

Europeiska jordbrukare måste även i fortsättningen kunna se till att medborgarna är 
tillräckligt självförsörjande och därmed kan få tag i tillräckligt med livsmedel och råvaror av 
skälig kvalitet till en rimlig kostnad.

För att nå detta mål måste vi förena jordbruk och hållbar produktion samt forma ett europeiskt 
jordbruk enligt en modell för framtiden, där konkurrens måste gå hand i hand med hållbarhet, 
och dessutom enligt idén att hållbarhet inte bara är en miljömässig komponent, utan också har 
att göra med långsiktig ekonomisk och social överlevnad för jordbruket som sådant. 
Övergången till ett mer miljövänligt jordbruk i Europa är därför en nödvändig förutsättning 
för sektorns överlevnad. 

Europeiskt jordbruk måste också kunna konkurrera med Europas viktigaste handelspartner, 
vilka i stor utsträckning subventioneras och/eller styrs av mindre strikta produktionsregler.

Jordbrukssektorn kan och måste spela en betydelsefull roll när det gäller att omsätta den nya 
Europa 2020-strategin i praktiken i fråga om anpassning till klimatförändringar, innovation 
och att skapa arbetstillfällen. Man bör därför ägna landsbygdsområden, och i synnerhet 
mindre gynnade områden, särskild uppmärksamhet, i syfte att ge dem ett socialt och 
ekonomiskt uppsving på ett hållbart sätt.

Den nya jordbruks- och landsbygdspolitiken i Europa måste ha sin grund i en tredelad strategi 
som inbegriper legitimitet, rättvisa och effektivitet, vilket innebär att resurser måste avsättas 
för ändamål som skattebetalarna och samhället har erkänt, fördelas så rättvist som möjligt 
mellan jordbrukare, områden och medlemsstater och användas så effektivt som möjligt för att 
nå önskat resultat.

Med tanke på den stora mångfalden i det europeiska jordbruket, vilken också bör bevaras, 
samt behovet av att behålla en gemensam rättslig ram inom vilken den gemensamma 
jordbrukspolitiken och politiken för landsbygdsutveckling kan genomföras, måste 
subsidiaritet innefatta rätt balans mellan dessa två dynamiska krafter. Dessutom måste 
förenklingen synas till fullo i alla förordningar, utan att den nödvändiga aktsamheten i 
användningen av offentlig medel förringas. 

Förra året, när parlamentet arbetade med betänkandena Lyon och Dess, tog man, med stöd av 
en bred majoritet, fram allmänna politiska riktlinjer som har varit mycket uppskattade.

När kommissionen nu har lagt fram sina lagstiftningsförslag uppmanas Europaparlamentet att 
yttra sig när det gäller de viktigaste åtgärderna och politiska verktygen som ska användas för 
att nå de mål som man har tagit fram. Det gäller i detta fall förslaget till en förordning om stöd 
till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
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(EJFLU), som ska komplettera och sammanfogas med pelare 1 i den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Föredraganden föreslår ett förtydligande, samt mer exakta definitioner av, de mål och 
prioriteringar som har att göra med mänskliga resurser, skogar, innovation, med särskild 
hänsyn tagen till konkurrenskraften i landsbygdsområden och jordbruk, djurskydd, avgaser 
och koldioxid.

Unga jordbrukare
Föredraganden delar åsikten att ett dynamiskt jordbruk har stor betydelse för utvecklingen av 
landsbygdsområden. Därför bör man prioritera att få in nytt blod i jordbrukssamhället, även 
genom att ersätta en generation med nästa, eller som ett resultat av etableringsstöd.

För att göra etablering inom jordbruket lättare och mer attraktiv för unga jordbrukare, och för 
att komplettera de åtgärder som föreslås i betänkandet om förordningen om direktstöd, 
föreslår föredraganden att man inför incitament för att röja det största hindret, nämligen 
tillgången på mark, genom att bevilja stöd för hjälp med räntekostnader på lån eller genom 
bankgarantier för markarrendering. 

Nedläggning av jordbruk
Föredraganden anser att det bör vara mycket enklare och mindre kostsamt att avveckla sitt 
jordbruk än vad det är i dag. I förslaget skulle en engångsutbetalning på högst 50 procent av 
det etableringsstöd som ges till unga jordbrukare ges till jordbrukare över 65 år som överför 
sitt företag och tillhörande stödrättigheter till en annan jordbrukare.

Omstrukturering av jordbruk
För att uppmuntra och underlätta omstruktureringen av jordbruket, ersättningen av en 
generation med en annan och inträdet av nya jordbrukare föreslår föredraganden en 
förbättring till kommissionens förslag att göra en årlig utbetalning på 120 procent fram till 
2020 av det högsta beviljade stödet till jordbrukare inom stödordningen för unga jordbrukare 
enligt förordningen om direktstöd. Förbättringsförslaget går ut på att stödet ska betalas ut som 
en engångsutbetalning, vilket skulle öka stimulanseffekten och minska byråkratin. 

Investeringar
Föredraganden anser att ett större antal områden bör anses vara stödberättigande för 
investeringar i jordbruk, företag, icke-jordbruksrelaterad verksamhet och annan verksamhet. 

Ovan nämnda åtgärder bör särskilt täcka investeringar för den modernisering som har blivit 
nödvändig med tanke på nya hälsokrav eller för att hjälpa till att främja energieffektivitet eller 
minska eller motverka klimatmässiga begränsningar inom jordbruket, till exempel 
investeringar till nya bevattningssystem eller för att modernisera de befintliga systemen för att 
uppnå mer effektiv vatten- eller energianvändning, förutsatt att det slutliga målet alltid bör 
vara att skapa arbetstillfällen och motverka avfolkningen på landsbygden.

Miljöåtgärder inom jordbruket
När det gäller miljöåtgärder inom jordbruket anser föredraganden att dessa bör finansieras av 
ett obligatoriskt minimistöd på 30 procent, en summa som även bör inbegripa ekologiskt 
jordbruk och stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten.
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Han introducerar principen att alla de miljöåtgärder inom jordbruket som ska omfattas av 
medlemsstaternas framtida program för landsbygdsutveckling bör gå utöver 
miljöanpassningsåtgärderna i pelare 1, när det gäller miljömässigt värde, det vill säga utöver 
de åtgärder som ges stöd inom ramen för direktstöd, eftersom de utgör jordbruksåtgärder som 
är bra för klimatet och miljön. Detta resulterar i att de två pelarna i den gemensamma 
jordbrukspolitiken kompletterar varandra.

Skogar 
Föredraganden föreslår att mottagarna av stödåtgärder till skogsbruk blir fler så att de 
omfattar skogsbrukare i EU-skogar som varken är offentligt eller privat ägda. Han förslår 
också att stödet till beskogning och skapande av skogsmark utökas från 10 till 15 år och att 
stöd till etableringen av skogsjordbrukssystem utökas från tre till fem år. 

Områden med omfattande naturliga begränsningar
När det gäller avgränsningen av områden, förutom bergsområden, som har omfattande 
naturliga begränsningar, skiljer sig föredragandens strategi från den som kommissionen har 
utarbetat, eftersom det vid tiden för utarbetandet av detta betänkande inte var möjligt att få tag 
i siffror som kunde visa de faktiska konsekvenser som genomförandet av kommissionens 
föreslagna kriterier skulle kunna medföra. 

Föredraganden föreslår i enlighet med kommissionen att medlemsstaterna avgränsar dessa 
områden enligt kriterier som svarar mot omfattande naturliga begränsningar och i enlighet 
med revisionsrättens rekommendationer och de åtaganden som EU har tagit på sig inom 
WTO. Förteckningen över biofysikaliska referenskriterier i bilaga 2 skulle kunna användas i 
vägledande syfte.

Riskhantering
När det gäller riskhanteringssystemet anser föredraganden att försäkringssystemet bör 
utvidgas så att det täcker andra verktyg, och tillhandahåller undantagsvis lokala, regionala och 
nationella biologiska och vädermässiga uppgifter för att mäta förluster som jordbruket själv 
omöjligt kan bevisa. Torka ska, genom att det utgör ett ogynnsamt väderförhållande, bli 
stödberättigande från gemensamma fonder för att kompensera för miljöskador. Gemensamma 
fonder kan användas för att kompensera för förluster som orsakas både av djur- och 
bisjukdomar.

Samfinansieringsnivåer
När det gäller EJFLU:s bidragsnivåer för att finansiera miljöåtgärder inom jordbruket föreslår 
föredraganden att kommissionens siffror, 50 respektive 85 procent höjs till 60 respektive 90 
procent för de flesta områden och för mindre utvecklade områden, de yttersta randområdena 
och de mindre Egeiska öarna. 

Föredraganden föreslår att oanvända medel som faller under direktstödets 
miljöanpassningskomponent överförs till pelare 2 för att finansiera miljöåtgärder inom 
jordbruket, utan nationell samfinansiering. Han föreslår också att medel som medlemsstaterna 
har befogenhet att överföra från pelare 1 till pelare 2, i enlighet med artikel 14 i förordningen 
om direktstöd, också bör undantas från nationell samfinansiering.
Föredraganden anser dessutom att nationell samfinansiering enbart ska kunna tas från privata 
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källor.

Nationella finansieringsramar
Slutligen, och med tanke på att kommissionen inte har lagt fram något kvantifierat förslag 
som klargör hur budgeten för landsbygdsutveckling ska fördelas mellan medlemsstaterna 
under perioden 2014–2020, vill föredraganden försöka fylla detta hål genom att lägga fram ett 
förslag som grundar sig på kommissionens budgetförslag för den fleråriga budgetramen
2014–2020 och på den fördelningsskala som användes under föregående period, eftersom han 
inte anser att förhållandena har förändrats märkbart.

Detta betänkande grundar sig på det totala belopp för den gemensamma jordbrukspolitiken 
som kommissionen har föreslagit inom den framtida fleråriga budgetramen. Om några större 
förändringar görs inom förslaget måste innehållet i betänkandet revideras. 


