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KORTFATTAD MOTIVERING

Landsbygdsutvecklingen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken förblir en 
viktig del av och har hög prioritering i den pågående reformen. Inom ramen för reformen 
försöker man behålla den gemensamma jordbrukspolitikens struktur med två pelare och hålla 
kvar budgeten för var och en av pelarna på den nominella nivå som den har år 2013, och 
samtidigt tydligt fokusera på att nå resultat för EU:s viktigaste prioriteringar. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör förbli en strategiskt viktig politik, som ska säkra mest 
effektiva hantering av de politiska utmaningarna och mest effektivt utnyttjande av 
budgetmedlen. Instrumenten inom den andra pelaren bör ge medlemsstaterna större spelrum 
till att skräddarsy lösningar till sina lokala förhållanden. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken har under årens lopp blivit allt mer komplex, och därför 
måste bättre reglering och en avsevärd minskning av byråkratin för jordbrukarna vara en 
viktig del av den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Alla omotiverade och överdrivet 
omfattande administrativa bördor och kostnader för de nationella myndigheterna bör 
undvikas, särskilt i ljuset av medlemsstaternas budgetkonsolidering och bristen på resurser. 
Det krävs ett målinriktat utnyttjande av medlen för att säkra en sund förvaltning av unionens 
medel, så att viktiga kollektiva nyttigheter kan levereras genom en multifunktionell 
gemensam jordbrukspolitik. Dessutom syftar reformen till att utforma effektiva och varaktiga 
instrument för att öka effektiviteten inom jordbrukssektorn.

Syftet med kommissionens förslag är att fastställa specifika politiska åtgärder för att hantera 
de framtida utmaningarna för jordbruket och landsbygdsområdena och uppfylla de mål som 
ställts upp för den gemensamma jordbrukspolitiken. Det behövs striktare miljöåtgärder 
tillsammans med utökade medel för att hantera dessa frågor på lokal nivå. Medel som 
används under andra pelaren bör dessutom i högre grad riktas mot jordbruksbefolkningen. 

Kort uttryckt föreslår kommissionen att landsbygdsutvecklingen bör ingå i en gemensam 
strategisk ram tillsammans med andra av EU samfinansierade förvaltningsfonder som bör 
vara mer resultatinriktat och regleras genom tydligare och bättre förhandsvillkor. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare bör samordnas med och komplettera den första 
pelaren och samordnas med och komplettera andra EU-fonder (särskilt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden och 
Europeiska Fiskerifonden (EFF). Fonderna ingår i en gemensam strategisk ram på EU-nivå,
som kommer att omarbetas till partnerskapsavtal på nationell nivå och omfatta gemensamma 
mål och regler för verksamheten. Tack vare att det fastställs gemensamma regler för alla 
fonder inom en gemensam strategisk ram kommer det att bli lättare att förvalta programmen, 
både för stödmottagarna och för de nationella myndigheterna, och det kommer också att bli 
enklare att genomföra integrerade projekt.

Det är oerhört viktigt att säkra beviljandet av medel överensstämmer med allmänintresset.

Detta yttrande grundar sig på det totala belopp som kommissionen har öronmärkt för den
gemensamma jordbrukspolitiken inom den kommande fleråriga budgetramen. Om 
grundläggande förändringar görs av det förslaget måste innehållet i detta yttrande revideras.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
Pris för innovativt, lokalt samarbete i 

landsbygdsområden
De medel som avses i artikel 51.2 ska 
användas för att finansiera utdelningen 
av ett pris till samarbetsprojekt mellan 
minst två enheter från olika 
medlemsstater som förverkligar ett 
innovativt, lokalt koncept.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 57 utgår
Inbjudan att lämna förslag
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1. Med start senast 2015 och årligen 
därefter ska kommissionen offentliggöra 
en inbjudan att lämna förslag med syfte 
att dela ut det pris som avses i artikel 56.
Den sista inbjudan att lämna förslag ska 
offentliggöras senast 2019.
2. Inbjudan att lämna förslag ska ange 
ett tema för förslagen som ska avse en av 
unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling. Temat ska också 
vara lämpligt att genomföra genom 
transnationella samarbeten.
3. Inbjudan att lämna förslag ska gälla 
både lokala aktionsgrupper och enskilda 
enheter som samarbetar inom särskilda 
projekt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 58 utgår
Urvalsförfarande

1. Sökanden i alla medlemsstater ska 
lämna ansökningar för priset till 
respektive nationella landsbygdsnätverk 
som kommer att ansvara för att nominera
ansökningar.
2. Nationella landsbygdsnätverk ska bland 
sina medlemmar utse en urvalskommitté 
av oberoende experter som ska nominera 
ansökningarna. Nomineringen av 
ansökningarna ska göras på grundval av 
de uteslutnings-, urvals-, och 
tilldelningskriterier som anges i inbjudan 
att lämna förslag. Varje nationellt 
landsbygdsnätverk ska högst nominera 10 
ansökningar som ska översändas till 
kommissionen.
3. Kommissionen ska ansvara för att utse 
femtio vinnande projekt bland de 
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nominerade ansökningarna i alla
medlemsstater. Kommissionen ska inrätta 
en särskild styrgrupp bestående av 
oberoende experter. Styrgruppen ska 
förbereda valet av de vinnande 
ansökningarna på grundval av de 
uteslutnings-, urvals-, och 
tilldelningskriterier som fastställs i 
inbjudan att lämna förslag.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter besluta om 
förteckningen över projekt till vilka priset 
ska ges.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 59 utgår
Ekonomiskt pris – villkor och utbetalning
1. För att projekt ska kunna komma 
ifråga för priset får den tid som krävs för 
att genomföra dem inte överskrida två år 
från det dag då genomförandeakten om 
tilldelning av priset antas. Tidsramen för 
att förverkliga projektet ska anges i 
ansökan.
2. Priset ska betalas ut i form av ett 
engångsbelopp. Kommissionen ska 
fastställa stödbeloppet genom 
genomförandeakter i överensstämmelse 
med de kriterier som fastställs i inbjudan 
att lämna förslag och med hänsyn till den 
kostnadsuppskattning för projektets 
genomförande som anges i ansökan.
Prisbeloppet per projekt får inte 
överskrida 100 000 euro.
3. Medlemsstaterna ska betala ut priset till 
de vinnande sökandena efter det att de 
har kontrollerat att projektet har slutförts.
Unionen ska ersätta medlemsstaterna för 
den relevanta utgiften i enlighet med 
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bestämmelserna i avdelning IV kapitel II 
avsnitt 4 i förordning (EU) nr HR/2012.
Medlemsstaterna kan besluta att helt eller 
delvis betala ut prisbeloppet till de 
vinnande sökandena innan de har 
kontrollerat att projektet har slutförts, 
men de ska i sådana fall ansvara för 
utgiften tills det har kontrollerats att 
projektet är slutfört.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 60 utgår
Regler om förfarande, tidsplaner och 

upprättande av styrgruppen
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa utförliga 
bestämmelser om förfarande och 
tidsplaner för att välja ut projekt och 
regler om inrättande av den styrgrupp 
bestående av oberoende experter som 
avses i artikel 58.3. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 91.
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