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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmänt
Detta förslag till förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) enligt den andra pelaren innehåller 
lovande åtgärder för att hantera EU:s miljömässiga utmaningar, då förslaget inrättar och
stärker incitament för ett mer hållbart jordbruk. Den nya förordningen måste ställa lämpliga 
instrument till medlemsstaternas förfogande, så att de kan bemöta miljömässiga, sociala och 
ekonomiska utmaningar. Många av de föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att 
motverka minskningen av den biologiska mångfalden, förebygga jorderosion och förbättra 
grundvattenkvaliteten. 
Den aktuella reformen får inte bli en försutten chans att införa betydande ändringar. Det 
skulle inte bara drabba miljön utan även jordbrukarna och EU:s skattebetalare. Därför är den 
andra pelaren särskilt viktig. Medlemsstaterna måste stödjas i utvecklingen av väl utformade 
åtgärder som på ett proaktivt sätt uppfyller landsbygdssamhällenas behov. 

Tillhandahållande av kollektiva nyttigheter
Aktörer inom jordbrukssektorn och i landsbygdsområden måste öka sina ansträngningar för 
att uppnå klimat- och energimålen och genomföra strategin för biologisk mångfald. 
Jordbrukarna är tillsammans med skogsbrukarna våra viktigaste markförvaltare, och de 
kommer att behöva stöd, eftersom marknadspriserna inte återspeglar kostnaden för att 
tillhandahålla dessa kollektiva nyttigheter. 

Lägsta miljöutgiftsnivå
Det måste fastställas en obligatorisk lägsta utgiftsnivå för miljöåtgärder på landsbygden, 
däribland miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket, Natura 2000, planering inför 
genomförandet av ramdirektivet om vatten och ett miljövänligt jordbruk. Inom ramen för 
EU:s program för landsbygdsutveckling behöver man snarast prioritera dels åtgärder som rör 
naturresurser, dels de närliggande åtgärderna för ett miljövänligt jordbruk och miljöspecifika 
åtgärder. På lång sikt kommer införandet av denna lägsta utgiftsnivå att vara till nytta för alla 
EU-medborgare och för samhället i stort.

Ekologiskt jordbruk och jordbruk med högt naturvärde
Ekologiskt jordbruk och jordbruk med högt naturvärde ger särskilt goda resultat vad gäller 
hållbarhet och måste därför stödjas med en blandning av åtgärder över flera olika program. 
Det har till exempel visat sig att miljövänligt jordbruk kan föra med sig såväl positiva 
miljöeffekter som ekonomisk stabilitet, från skydd och förbättring av den biologiska 
mångfalden och mark- och vattenkvaliteten till klimatskydd och en effektivare användning av 
naturresurser. I synnerhet kan stöd till miljövänligt jordbruk skapa arbetstillfällen och bidra 
till att främja tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter och ett utbud av högkvalitativa 
livsmedel.

Riskhantering får inte finansieras på bekostnad av hållbarhet
Den andra pelarens mål är en hållbar landsbygdsutveckling. Den ska bidra till att unionens 
jordbrukssektor blir mer territoriellt och miljömässigt balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ. Den målsättningen är oförenlig med riskhanteringsåtgärder. 
Inkomststabilisering regleras redan i den första pelaren och det är därför inte nödvändigt att 
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ytterligare förankra detta i den andra pelaren. Om speciella riskhanteringsåtgärder ska ingå så 
bör de införas under den första pelaren. Faran för att riskhantering resulterar i att viktiga 
resurser för miljö och utveckling flyttas över till försäkringssektorn är alltför stor.

Främjande av landsbygdsutveckling bortom jordbruket
För att motverka avflyttning är utbyggnaden av lokal infrastruktur och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden särskilt viktig. Det omfattar även utbyggnaden av inrättningar för hälso-
och sjukvård och för förebyggande verksamhet så att regional tillgång till hälso- och 
sjukvårdsinrättningar förbättras. I enlighet med Europa 2020-strategin kräver detta att man 
skapar högkvalitativa jobb (läkare, apotekare, sjukvårdspersonal osv.), vilket leder till högre 
sysselsättning.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Motivering

Målet för den andra pelaren är att stödja jordbrukare eller ge dem incitament att öka sina 
jordbruks och samhällens miljömässiga, sociala och ekonomiska motståndskraft. Därför är 
det olämpligt att införa riskhanteringsåtgärder.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling bör eftersträvas inom 
ramen för en hållbar utveckling och 
unionens främjande av syftet att skydda 
och förbättra miljön enligt artikel 11 och 
19 i fördraget, med hänsyn till principen att 
förorenaren betalar. Medlemsstaterna bör 
lämna information om hur de kommer att 
tillämpa strategin för biologisk mångfald 
och säkerställa att målen vad gäller 
klimatförändringar är tydligt fastställda 
och integrerade i den metod som antagits 
för att prioritera projekt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Verksamheter enligt denna 
förordning bör stödja och inte överlappa 
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åtgärderna i något av unionens andra 
finansiella instrument.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Att upprätthålla ett jordbruk med höga naturvärden är ett EU-mål som ingår såväl i politiken 
för landsbygdsutveckling som politiken för biologisk mångfald. Men om ett jordbruk med 
höga naturvärden ska kunna upprätthållas behövs det en ny strategi. Målet bör vara att 
upprätta en konsekvent och effektiv strategi för att upprätthålla ett jordbruk med höga 
naturvärden över hela EU. De utmaningar som omgärdar ett jordbruk med höga naturvärden 
handlar inte enbart om miljön, utan om att dessa jordbrukssystem är ytterst sårbara, både 
ekonomiskt och socialt sett. Om vi kan finna starkt stöd för ett jordbruk med höga 
naturvärden kommer vi att kunna rädda många nedläggningshotade jordbruk och få betydligt 
fler människor att stanna kvar i landsbygdsområdena.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Målet för den andra pelaren är att stödja jordbrukare eller ge dem incitament att öka sina 
jordbruks och samhällens miljömässiga, sociala och ekonomiska motståndskraft. Därför är 
det olämpligt att införa riskhanteringsåtgärder.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) En ordentlig integrering med 
unionens hållbara energipolitik måste 
säkerställas, främst genom de hållbara 
normerna för produktion av biomassa 
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från jordbruks- och 
skogsbruksverksamhet, samt genom en 
ökad energieffektivitet och användning av 
förnybara energikällor i jordbruket.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) För att den biologiska mångfalden i 
landsbygdsområden ska kunna bevaras 
och förbättras måste 
landsbygdsutvecklingen bidra till ett 
lämpligt genomförande av Natura 2000-
nätverket, genom införandet av specifika 
redskap för utarbetande av 
förvaltningspraxis och genomförandet av 
projekt, inbegripet specifik infrastruktur 
(icke-produktiva investeringar). 

Motivering

Det är av central betydelse för en förbättring av den biologiska mångfalden i 
landsbygdsområden att landsbygdsutvecklingen bidrar till ett genomförande fullt ut av 
Natura 2000-nätverket och att det i förordningen om landsbygdutveckling tas ansvar för dess 
del av nätverket. Strukturprogrammen (Eruf, Sammanhållningsfonden) och Life-programmet 
behöver samordnas för att man ska kunna se till att dessa kompletterar varandra och att alla 
behov avseende Natura 2000 tillgodoses.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart skogsbruk. Under 
programperioden 2007–2013 omfattade 
många olika slags åtgärder olika typer av 

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

stöd för investeringar i och förvaltning av 
skogsbruk. För enkelhets skull, men även 
för att göra det möjligt för stödmottagare 
att utforma och genomföra integrerade 
projekt med ökat mervärde bör en enskild 
åtgärd omfatta alla typer av stöd för 
investeringar i skogsbruket och för dess 
förvaltning. Denna åtgärd bör omfatta 
utvidgning och förbättring av områden med 
skog genom beskogning av mark och 
anläggande av skogsjordbruk (där extensivt 
jordbruk kombineras med skogsbruk) 
återställning av skogar som skadats av 
brand eller naturkatastrofer och relevanta 
förebyggande åtgärder, investeringar i nya 
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 
saluförande av skogsprodukter som syftar 
till att förbättra skogsbruksföretagens och 
skogsarbetarnas ekonomiska resultat och 
miljöprestanda och investeringar som inte 
ger någon ekonomisk avkastning och som 
förbättrar ekosystem och 
skogsekosystemens förmåga att klara 
klimatförändringar och miljövärde. Dessa 
stöd får inte snedvrida konkurrensen, och 
de måste vara marknadsneutrala och 
stämma överens med miljömålen.
Skogsbruksplaner, inbegripet aspekter 
avseende den biologiska mångfalden, bör 
tillämpas på all skog för vilken medel 
betalas ut genom program för 
landsbygdsutveckling. Det innebär att 
begränsningar bör införas med avseende på 
stödmottagarens storlek och rättsliga status
för produktionen av träbaserade men inte 
för icke-träbaserade skogsprodukter.
Brandförebyggande åtgärder bör finnas i 
områden som medlemsstaterna klassificerat 
som hög- eller medelriskområden som inte 
bör begränsas till vägar och vattentankar.
Moderniserade traditionella metoder bör 
inbegripas. Alla förebyggande åtgärder bör 
ingå obligatoriskt i varje skogsbruksplan i 
dess skyddskapitel. För att åtgärder ska 
vidtas för att återställa skadad 
skogsbankspotential måste en vetenskaplig 
offentlig organisation formellt erkänna att 
en naturkatastrof ägt rum. Åtgärder på 
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beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

skogsområdet bör vidtas mot bakgrund av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden och på grundval 
av medlemsstaternas nationella eller 
subnationella skogsprogram eller 
jämförbara instrument, samt med 
beaktande av åtagandena från 
ministerkonferenserna om skydd av 
skogarna i Europa. Åtgärderna bör också 
bidra till att unionens skogsstrategi 
förverkligas. För att säkerställa att 
beskogningen av jordbruksmark sker i 
överensstämmelse med miljöpolitikens 
syfte, bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
fastställandet av vissa minimikrav på 
miljöområdet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 kollektiva 
nyttigheter och 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 på ett 
markrelaterat sätt begränsar 
klimatförändringarna eller som kan 
anpassas till dessa och som är förenliga 
med skydd och förbättringar av miljön, 
landskapet med dess särdrag, naturresurser, 
jordmånen, samt den biologiska och
genetiska mångfalden. I detta sammanhang 
bör bevarandet av genetiska resurser inom 
jordbruket och de ytterligare behoven i 
jordbrukssystem med höga naturvärden 
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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.

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, skogsägare 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 35 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar, stöd avseende Natura 2000 
och ramdirektivet för vatten, investeringar 
för förbättring av skogsekosystemens 
motståndskraft och miljövärde, 
skogsrelaterade miljö- och klimattjänster 
samt skogsskydd.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt
övergången från de befintliga till de 
framtida åtaganden avseende miljövänligt 
jordbruk och klimat som jordbrukare och 
markförvaltare gör, med beaktande av 
utgångslägets förändring.

Motivering

För närvarande finns det redan en obligatorisk bestämmelse om utgifter på minst 25 %. 
Därför är det viktigt att höja den lägsta utgiftsnivån från 25 % till 35 %. Utgångsläget utgörs 
av den rättsliga ”grund” från vilken man kan påbörja beräkningen av sina stöd enligt den 
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andra pelaren.  Det är följaktligen viktigt att de åtgärder som ingår i den andra pelaren går 
utöver tvärvillkoren och vad som krävs för miljöanpassning (så att dubbla utbetalningar kan 
undvikas). Eftersom miljöanpassningen har inrättats ändras utgångsläget, och följaktligen är 
det viktigt att åtagandena avseende ett miljö- och klimatvänligt jordbruk går utöver detta 
utgångsläge.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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gemensamma fonder.

Motivering

Det är inte nödvändigt att inbegripa extra inkomststöd gentemot risker inom ramen för den 
andra pelaren, eftersom den första pelaren redan ger grunden till ett inkomststöd. Om det 
måste behandlas någonstans i lagtexterna bör riskhantering behandlas inom den första 
pelaren. Syftet med den andra pelaren är att stödja eller stimulera jordbrukare att öka sina 
jordbruks och samhällens miljömässiga, sociala och ekonomiska motståndskraft. Därför 
skulle införandet av sådana åtgärder vara olämpligt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 13

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 

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

miljömässigt balanserad, klimatvänlig och 
klimattålig samt innovativ.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Landsbygdsutvecklingspolitikens mål och prioriteringar ska bidra till att nå konkurrenskraft 
inom jord- och skogsbruket.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 2 – inledningen

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:

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Hållbar förvaltning av naturresurser och
klimatåtgärder.

(2) Hållbar förvaltning av naturresurser, 
inklusive vatten, jordmån, biologisk 
mångfald, energi och åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringar och hållbara 
jordbruksmetoder som anpassas till 
följderna av klimatförändringar.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En korrekt och anständig 
levnadsstandard i de lokala samhällen 
som är beroende av 
landsbygdsverksamhet.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stärka banden mellan jord- och 
skogsbruk samt forskning och innovation.

(b) Stärka banden mellan hållbara metoder 
inom jord- och skogsbruk samt forskning 
och innovation.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Stärka och utveckla 
utbildningssystem och stödsystem för 
unga jordbrukare.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Integrera primärproducenter i 
livsmedelskedjan på ett bättre sätt med 
hjälp av kvalitetssystem, säljfrämjande 
åtgärder på lokala marknader och inom 

(a) Integrera primärproducenter och 
konsumenter i livsmedelskedjan på ett 
bättre sätt med hjälp av kvalitetssystem, 
säljfrämjande åtgärder på lokala marknader 
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korta leveranskedjor, producentgrupper 
och branschorganisationer.

och inom korta leveranskedjor, 
producentgrupper, producent-
konsumentgrupper och 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Främja organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen
inom jordbruket, med särskild inriktning på 
följande:

(3) Främja organisationen av 
livsmedelskedjan inom jordbruket, med 
särskild inriktning på följande:

(a) Integrera primärproducenter i 
livsmedelskedjan på ett bättre sätt med 
hjälp av kvalitetssystem, säljfrämjande 
åtgärder på lokala marknader och inom 
korta leveranskedjor, producentgrupper 
och branschorganisationer.

(a) Integrera primärproducenter i 
livsmedelskedjan på ett bättre sätt med 
hjälp av kvalitetssystem, säljfrämjande 
åtgärder på lokala marknader och inom 
korta leveranskedjor, producentgrupper 
och branschorganisationer.

(b) Stödja riskhantering inom jordbruket.

Motivering

Det är inte nödvändigt att tillhandahålla extra inkomststöd gentemot risker inom ramen för 
den andra pelaren, eftersom den första pelaren redan ger grunden till ett inkomststöd. Om 
den måste behandlas någonstans i lagtexterna bör riskhantering behandlas inom den första 
pelaren. Det är viktigt att framhålla att mål fyra fastställts för att tillhandahålla kollektiva 
nyttigheter och tjänster avseende miljö.

Ändringsförslag 22

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 
skogsbruket, med särskild inriktning på 
följande:

(4) Återställa, bevara och främja 
ekosystem som är beroende av jord- och 
skogsbruket, och agroekologiska system 
och system med kombinerat jord- och 
skogsbruk, samt uppmuntra till sund 
djurhållning med särskild inriktning på 
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tillhandahållandet av miljömässiga 
kollektiva nyttigheter och tjänster på 
följande områden:

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Återställa och bevara biologisk 
mångfald, bland annat inom Natura 2000-
områden och jordbruk med höga 
naturvärden, och de europeiska 
landskapens karaktär.

(a) Återställa, bevara och använda den 
biologiska och genetiska mångfalden i 
jordbruket på ett hållbart sätt, bland annat 
inom Natura 2000-områden och jordbruk 
med höga naturvärden, och de europeiska 
landskapens karaktär.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättra markskötseln. (c) Förbättra jordstrukturen, dess förmåga 
att stå emot erosion och extrema 
väderfenomen, bördigheten och skötseln.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Sund djurhållning.

Motivering

Sund djurhållning omfattar djurens välbefinnande och hälsa. Det finns behov av att 
ytterligare stärka djurens välbefinnande och hälsa i EU. I linje med EU 2020-strategin skulle 
detta stärka EU:s livsmedelsproduktion och därmed dess konkurrenskraft. Genom sund 
djurhållning får konsumenter produkter som är producerade på ett resurseffektivt och 
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hållbart sätt. Det finns även en länk mellan djurens hälsa och folkhälsan (zoonoser och 
antimikrobiell resistens).

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Främja resurseffektivitet och stödja 
övergången till en koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi inom jordbruks-, 
livsmedels- och skogsbrukssektorn, med 
särskild inriktning på följande:

(5) Främja en energisparande och 
resurseffektiv användning av 
jordbruksresurser och stödja övergången 
till en koldioxidsnål och klimattålig 
ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorn, med särskild inriktning 
på följande:

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Effektivisera vattenanvändningen inom 
jordbruket.

(a) Öka effektiviteten, hållbarheten och 
vattenbesparingarna i vattenanvändningen 
inom jordbruket.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Effektivisera energianvändningen inom 
jordbruket och vid livsmedelsbearbetning.

(b) Öka effektiviteten och hållbarheten i 
energianvändningen inom jordbruket och 
vid livsmedelsbearbetning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 5 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja tillgång till och användning av 
förnybara energikällor, biprodukter, avfall, 
rester och andra råvaror som inte är 
avsedda till livsmedel för biologisk-
ekonomiska ändamål.

(c) Främja produktion, lokal tillgång till 
och användning av förnybara energikällor, 
biprodukter, avfall, rester och andra råvaror 
som inte är avsedda till livsmedel för 
biologisk-ekonomiska ändamål.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja diversifiering och skapande av 
nya småföretag och arbetstillfällen.

(a) Främja diversifiering och skapande av 
nya småföretag, utveckling av befintliga 
småföretag och skapande av
arbetstillfällen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla prioriteringarna ska bidra till de 
tvärgående målen gällande innovation, 
miljö och en begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar.

Alla prioriteringarna ska bidra till de 
tvärgående målen gällande innovation, 
miljö, folkhälsa och en begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, och 
samtidigt säkerställa en hög 
djurskyddsnivå.

Motivering

Enligt artikel 13 i fördraget ska EU visa full hänsyn till djurens välfärd när jordbrukspolitik 
antas. EU bör se till att innovativ teknik och innovativa produktionsmetoder som begränsar 
utsläppen av växthusgaser inte påverkar livsmedelsproducerande djurs välfärd.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1



PE486.102v02-00 22/81 AD\913131SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska råda överensstämmelse mellan 
det stöd som beviljas av EJFLU och de 
åtgärder som finansieras av Europeiska 
garantifonden för jordbruket.

1. Det ska råda överensstämmelse mellan 
det stöd som beviljas av EJFLU och de 
åtgärder som finansieras av Europeiska 
garantifonden för jordbruket eller något 
annat av unionens finansiella instrument.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) att ta itu med miljöproblem,

Motivering

De miljöproblem som EU:s livsmedels- och jordbrukssektor står inför, och som avspeglas i 
EU:s prioriteringar 4 och 5, bör tydligt anges för medlemsstaterna genom att dessa 
uppmanas att inbegripa ett delprogram avseende miljöproblem för att ta itu med de växande 
problemen med anknytning till bevarande och förbättring av den biologiska mångfalden, 
skydd av vattenförekomster, frisk mark osv.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) jordbrukssystem med höga 
naturvärden,

Motivering

De miljöproblem som EU:s livsmedels- och jordbrukssektor står inför, och som avspeglas i 
EU:s prioriteringar 4 och 5, bör tydligt anges för medlemsstaterna genom att dessa 
uppmanas att inbegripa ett delprogram avseende miljöproblem för att ta itu med de växande 
problemen med anknytning till bevarande och förbättring av den biologiska mångfalden, 
skydd av vattenförekomster, frisk mark osv.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Analysen ska bygga på unionens 
prioriteringar för landsbygdsutveckling.
Särskilda behov som rör miljö, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt innovation ska 
utvärderas i förhållande till alla 
unionsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling för att identifiera 
relevanta åtgärder inom dessa tre områden 
för varje prioriteringsnivå.

Analysen ska bygga på unionens 
prioriteringar för landsbygdsutveckling och 
för miljön, och den bör utgå från all 
befintlig miljölagstiftning och alla 
befintliga miljödata. Särskilda behov som 
rör miljö, biologisk mångfald och vilda 
arter, vatten- och markförvaltning,
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt innovation ska 
utvärderas i förhållande till alla 
unionsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling för att identifiera 
relevanta åtgärder inom dessa tre områden 
för varje prioriteringsnivå.

Motivering

Utan en stark swot-analys är det svårare att utforma specifika åtgärder. Dessutom gör 
kommissionen uppskattningen att misslyckandet med att tillämpa miljölagstiftning på ett 
lämpligt sätt kostar EU 50 miljarder euro om året i hälso- och miljökostnader. Att bevara och 
stimulera ett jordbruk med höga naturvärden är av central betydelse för att uppnå målen 
avseende den biologiska mångfalden även utanför Natura 2000-områden, vilket därför bör 
omnämnas särskilt.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) relevanta kombinationer av åtgärder 
inkluderas i förhållande till 
unionsprioriteringarna för 
landsbygdsutveckling i programmet, som 
följer logiskt av den förhandsutvärdering 
som avses i led a och den analys som avses 
i led b,

(i) relevanta kombinationer av åtgärder 
inkluderas i förhållande till var och en av
unionsprioriteringarna för 
landsbygdsutveckling i programmet, som 
följer logiskt av den förhandsutvärdering 
som avses i led a och den analys som avses 
i led b, för att ta itu med miljö- och 
klimatrelaterade problem av global 
betydelse; medlemsstaterna ska beakta 
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åtgärder i enlighet med artiklarna 29, 30, 
31, 34 och 35 i denna förordning när de 
utarbetar sina 
landsbygdsutvecklingsprogram,

Motivering

EU:s prioriteringar 4 och 5 återspeglar tydligt behovet av att ändra jordbruksmetoderna 
inom EU på ett dramatiskt sätt i riktning mot större hållbarhet i framtiden. Det är därför av 
avgörande betydelse att åtgärderna avseende ett miljö- och klimatvänligt jordbruk, ekologiskt 
jordbruk, Natura 2000 och ramdirektivet för vatten samt djurs välbefinnande är obligatoriska 
inom samtliga EU:s landsbygdsutvecklingsprogram för att ekologisk kvalitet ska kunna föras 
fram på ett övergripande sätt och för att konkurrenskraft och ekonomisk hållbarhet inom och 
mellan medlemsstater ska kunna säkerställas.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1– led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) en relevant strategi för innovation, 
miljö – inbegripet de specifika behoven 
inom Natura 2000 – och begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar 
integreras i programmet,

(iv) en relevant strategi för innovation, 
miljö – inbegripet de specifika behoven 
inom Natura 2000, jordbruk med höga 
naturvärden och ekologiskt jordbruk –
och begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar integreras i 
programmet,

Motivering

Utan en stark swot-analys är det svårare att utforma specifika åtgärder. Dessutom gör 
kommissionen uppskattningen att misslyckandet med att tillämpa miljölagstiftning på ett 
lämpligt sätt kostar EU 50 miljarder euro om året i hälso- och miljökostnader. Att bevara och 
stimulera ett jordbruk med höga naturvärden är av central betydelse för att uppnå målen 
avseende den biologiska mångfalden även utanför Natura 2000-områden, vilket bör 
omnämnas särskilt.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led m
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Information om komplementariteten 
med åtgärder som finansieras via andra 
instrument inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, via 
sammanhållningspolitiken eller via EHFF.

(m) Information om komplementariteten 
med åtgärder som finansieras via andra 
instrument inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, via 
sammanhållningspolitiken eller via EHFF, 
samt tillämpning av de 
finansieringsinstrument som avses i 
avdelning IV i förordning (EU) 
nr [CSF/2012].

Motivering

Hänvisning görs till CSF-förordningen, avdelning IV som presenterar olika typer av 
finansieringsinstrument. För att se till att dessa instrument även kan användas för 
landsbygdsutveckling (t.ex. roterande fonder), görs en hänvisning till avdelning IV.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Medlemsstaterna ska åtminstone 
upprätthålla insatsnivån från 
programperioden 2007–2013, och de bör 
avsätta minst 35 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar och för hållbar 
markförvaltning, genom åtgärder såsom 
stöd till miljö- och klimatvänligt jordbruk 
och ekologiskt jordbruk, Natura 2000 och 
ramdirektivet för vatten, stöd till områden 
med naturliga eller andra särskilda 
begränsningar, investeringar för att 
förbättra skogsekosystemens 
motståndskraft och miljövärde, 
skogsrelaterade miljö- och klimattjänster 
samt skogsskydd.
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Motivering

Under den pågående programplaneringsperioden har vi redan en lägsta utgiftsnivå på 25 % 
för område 2, vilket inte bara bör upprätthållas utan i stället utökas till en lägsta utgiftsnivå 
på 35 %. Alla specifika miljöåtgärder bör inbegripas (Europeiska sammanslutningen för 
samarbete, ekologiskt jordbruk, Natura 2000, ramdirektivet för vatten, skogsmiljö osv.). 
Ospecifika miljöåtgärder (mindre gynnade områden) bör dock inte räknas.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – leden pa–pc (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Minimistorleken på de skogsinnehav 
för vilka stöd ska ges på villkor att en 
skogsbruksplan eller ett liknande 
instrument lämnas in, och de valda 
åtgärder avseende biologisk mångfald 
som bör inbegripas i skogsbruksplanen.
(pb) Identifieringen av områden och 
marktyper som kan beskogas utan 
negativa följder för den biologiska 
mångfalden, miljön eller livsmiljöer i 
gräsmark.
(pc) En norm för goda skogsbruksmetoder 
som kommer att vara grunden för stöd till 
skogliga åtgärder enligt förordningen om 
stöd för landsbygdsutvecklingen.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet kan också täcka kortvariga utbytes-
och besöksprogram inom jordbruket.

Stödet kan också täcka kortvariga utbytes-
och besöksprogram inom jord- och 
skogsbruket.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) hjälpa jordbrukare, skogsbrukare, små 
och medelstora företag på landsbygden att 
dra nytta av rådgivningstjänster för att 
förbättra gårdarnas, företagens och/eller 
investeringarnas ekonomiska prestanda, 
miljöprestanda, klimatvänlighet och 
klimattålighet,

(a) hjälpa jordbrukare, skogsbrukare, små 
och medelstora företag på landsbygden att 
dra nytta av rådgivningstjänster för att 
förbättra gårdarnas, företagens och/eller 
investeringarnas ekonomiska prestanda, 
miljöprestanda, klimatvänlighet, djurs 
välfärd och klimattålighet, samt hjälpa 
jordbrukare att bearbeta och saluföra sina 
produkter,

Motivering

Full hänsyn bör tas till djurens välfärd i rådgivningstjänster, och djurens välfärd bör även 
vara en integrerad del av ett hållbart jordbruk, för att vara i linje med den nya 
djurskyddsstrategin 2012–2015 som föreskriver ökade synergier med den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främja fortbildning av rådgivare. (c) främja fortbildning av rådgivare med 
det särskilda målet att främja avancerade 
hållbara jordbruksmetoder, till exempel 
ekologiskt jordbruk.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet eller det organ som 
utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning 
ska ha lämpliga resurser i form av 

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

regelbundet utbildad och kvalificerad 
personal och erfarenhet av rådgivning samt 
tillförlitlighet inom de områden där de 
erbjuder rådgivning. Stödmottagarna ska 
utses genom ansökningsomgångar.
Förfarandet då stödmottagarna utses ska 
vara objektivt och öppet för både 
allmänheten, och kooperativa och privata 
organ.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För att säkerställa jordbruksrådgivningstjänsternas effektivitet måste det finnas tillgång till 
omfattande information i alla medlemsstater, till stöd för utvecklingen mot mer hållbara 
jordbruksmetoder. Ekologiskt jordbruk har goda förutsättningar att uppnå resultat som 
överträffar miljö- och klimatkraven och att vara drivkraften bakom en hållbar 
jordbruksproduktion. Övergången till ekologiskt jordbruk innebär ett omfattande åtagande 
och kräver ny sakkunskap. Därför måste ekologiskt jordbruk uttryckligen erkännas inom 
ramen för jordbruksrådgivningen, som ett minimum.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

För att säkerställa jordbruksrådgivningstjänsternas effektivitet måste det finnas tillgång till 
omfattande information i alla medlemsstater, till stöd för utvecklingen mot mer hållbara 
jordbruksmetoder. Ekologiskt jordbruk har goda förutsättningar att uppnå resultat som 
överträffar miljö- och klimatkraven och att vara drivkraften bakom en hållbar 
jordbruksproduktion. Övergången till ekologiskt jordbruk innebär ett omfattande åtagande 
och kräver ny sakkunskap. Därför måste ekologiskt jordbruk uttryckligen erkännas inom 
ramen för jordbruksrådgivningen, som ett minimum.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För att säkerställa jordbruksrådgivningstjänsternas effektivitet måste det finnas tillgång till 
omfattande information i alla medlemsstater, till stöd för utvecklingen mot mer hållbara 
jordbruksmetoder. Ekologiskt jordbruk har goda förutsättningar att uppnå resultat som 
överträffar miljö- och klimatkraven och att vara drivkraften bakom en hållbar 
jordbruksproduktion. Övergången till ekologiskt jordbruk innebär ett omfattande åtagande 
och kräver ny sakkunskap. Därför måste ekologiskt jordbruk uttryckligen erkännas inom 
ramen för jordbruksrådgivningen, som ett minimum.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

- särskilda produktegenskaper, – särskilda produktegenskaper,

- särskilda jordbruks- eller 
tillverkningsmetoder,

– särskilda jordbruks- eller 
tillverkningsmetoder samt miljövänligt 
jordbruk,

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

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

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b – led i – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– korta och lokala leveranskedjor för 
livsmedel,

Ändringsförslag 51

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

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

(c) System för certifiering av 
jordbruksprodukter på frivillig basis som 
enligt erkännande från medlemsstaterna 
uppfyller unionens riktlinjer för bästa 
metoder för hantering av 
certifieringssystem för jordbruksprodukter 
och livsmedel på frivillig basis endast med 
undantag av system som intygar 
överensstämmelse med rättsliga 
grundläggande krav.

Motivering

Det är inte acceptabelt att tillhandahålla offentliga medel för att se till att lagen följs. Stöd till 
landsbygdsutveckling bör ges endast för produktion av kollektiva nyttigheter som framställs 
genom att till exempel ta hänsyn till påtagligt högre miljönormer eller djurhållningsnormer.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

djurskyddsvänlig produktion

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förbättrar jordbruksföretagets 
generella prestanda,

(a) avsevärt förbättrar
jordbruksverksamheten avseende 
hållbarhet, hälsovinster, klimat- och 
djurvänlig produktion,
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Ändringsförslag 54

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 miljövänlig infrastruktur som är 
knuten till utveckling och anpassning av 
jordbruket, inklusive tillträde till jordbruks-
och skogsmark, arrondering och 
grundförbättring, energisparande och 
energiförsörjning samt vattenförvaltning, i 
enlighet med prioriteringarna 4 och 5, 
eller

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, som rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
miljövänligt eller ekologiskt jordbruk och 
djurs välbefinnande, och som höjer 
skönhets- eller rekreationsvärdet för 
allmänheten i ett Natura 2000-område eller 
andra områden med höga naturvärden som 
ska fastställas i programmet, och sådana 
åtaganden som avser genomförandet av 
direktiven 2009/147/EG, 92/42/EEG och 
2000/60/EG, inklusive inledande 
undersökningar och 
genomförbarhetsstudier; hit räknas även 
investeringar för särskilda 
kvalitetsordningar i enlighet med 
artikel 17,
(da) icke-produktiva investeringar som är 
nödvändiga för att följa obligatoriska krav 
kopplade till ovannämnda direktiv.
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Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

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

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Specifika investeringar inom skogsmark kan ha en mycket negativ inverkan på den biologiska 
mångfalden.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Återställande av produktionspotential 

inom jordbruket som skadats av 
naturkatastrofer och ekokatastrofer samt 

införande av lämpliga förebyggande 
åtgärder

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
avse
(a) investeringar i förebyggande åtgärder 
som syftar till att minska konsekvenserna 
av sannolika naturkatastrofer och 
ekokatastrofer,
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(b) investeringar för återställande av 
mark och produktionspotential inom 
jordbruket som skadats i samband med 
naturkatastrofer och ekokatastrofer.
2. Stöd ska beviljas till jordbrukare eller 
grupper av jordbrukare. Stöd ska också 
beviljas offentliga enheter där det 
fastställts att det finns en koppling mellan 
investeringar som gjorts av sådana 
enheter och produktionspotentialen inom 
jordbruket.
Ett villkor för stöd enligt punkt 1 b ska 
vara att behöriga offentliga myndigheter i 
medlemsstaterna offentligt erkänt att en 
naturkatastrof har ägt rum och att denna 
katastrof eller åtgärder som antagits i 
enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG 
för att utrota eller begränsa en 
växtsjukdom eller skadegörare har 
orsakat förstörelse av minst 30 % av den 
berörda jordbrukspotentialen.
4. Inom denna åtgärd ska inget stöd 
beviljas för förlorad inkomst som orsakats 
av naturkatastrofer eller ekokatastrofer.
Medlemsstaterna ska se till att undvika 
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 
stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar.
5. Stöd enligt punkt 1 a får inte överskrida 
den högsta stödnivå som anges i bilaga I. 
Denna högsta nivå ska inte gälla 
grupprojekt som omfattar mer än en 
stödmottagare.
6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 gällande definitionen av 
stödberättigande kostnader inom ramen 
för denna åtgärd.

Motivering

Denna åtgärd är inte förenlig med programmets mål och är en klart inkomststödjande åtgärd. 
Dessutom bör försäkringsfrågor hanteras av marknaden och inte med skattebetalarnas 
pengar. Den tillhör därför snarare den första än den andra pelaren.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Det finns en möjlighet att denna åtgärd avseende jordbruk och företagsutveckling kommer att 
användas för att omstrukturera många jordbruksföretag och landsbygdsområden över hela 
EU. För att säkerställa socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarsfull jordbruks- och 
företagsutveckling, genom vilken lönsamheten ökar, resultat uppnås i fråga om miljön och 
den sociala sammanhållningen främjas i landsbygdssamhällen, bör medlemsstaterna tydligt 
beakta omstruktureringens sociala konsekvenser och miljökonsekvenser.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till (d) investeringar som syftar till 
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upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen, särskilt inrättningar för 
omsorg och förebyggande inom hälso-
och sjukvårdssektorn,

Motivering

I enlighet med Europa 2020-strategin kan högkvalitativa arbetstillfällen skapas (läkare, 
apotekare, sjukvårdspersonal osv.), och därigenom kan sysselsättningsgraden ökas. Dessutom 
garanterar detta förslag regional tillgång till hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska
endast gälla småskalig infrastruktur såsom 
anges i programmet av varje medlemsstat.
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband och förnybar energi. I sådant fall 
ska otvetydiga kriterier som säkerställer 
förenlighet med stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
gälla småskalig infrastruktur såsom anges i 
programmet av varje medlemsstat.
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband, förnybar energi, med undantag 
av icke-hållbar biomassa och biogas samt 
icke-hållbara landbaserade biobränslen, 
och i inrättningar för omsorg och 
förebyggande inom hälso- och 
sjukvårdssektorn. I sådant fall ska 
otvetydiga kriterier som säkerställer 
förenlighet med stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.

Motivering

Under de senaste åren har stora mängder nya bevis visat att storskalig produktion av 
biomassa och landbaserade biobränslen kan vara ohållbar. Därför är det viktigt att 
framhålla att inte alla storskaliga projekt för förnybar energi gör nytta eller är hållbara.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Förbättring av den biologiska mångfalden 

i landsbygdsområden
1. Stöden inom ramen för denna åtgärd 
ska täcka
(a) utarbetande och uppdatering av 
skydds- och förvaltningsplaner med 
anknytning till Natura 2000-områden och 
andra platser med höga naturvärden, 
inbegripet handlingsplaner för artskydd 
som är kopplade till landsbygdsområden,
(b) studier, åtgärder för att höja 
miljökunskapen och investeringar med 
anknytning till kunskapshöjande åtgärder 
eller underhåll, återställande och 
uppgradering av inslag i naturarvet såsom 
återställande och anläggande av floder 
eller andra linjära eller kontinuerliga 
strukturer, eller deras funktion som 
språngbräden av avgörande betydelse för 
vilda arters migration, spridning och 
genetiska utbyte,
2. Investeringar enligt punkt 1 b ska vara 
stödberättigade då de relevanta insatserna 
genomförs i enlighet med 
förvaltningsplaner eller andra 
naturskyddsplaner inom vilka 
investeringarna på ett tydligt sätt har 
anknytning till mål till stöd för EU:s 
strategi för biologisk mångfald fram till 
2020.

Motivering

För Natura 2000, områden där jordbruk med höga naturvärden bedrivs och ramdirektivet för 
vatten krävs specifika åtgärder genom vilka projekt kan inrättas för att genomföra de krav 
som EU har fastställt genom strategin för biologisk mångfald och ramdirektivet för vatten. 
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i skogsområdesutveckling 
och främjande av skogsbruksföretagets 

överlevnad

Investeringar i ekologiskt hållbar
skogsområdesutveckling och främjande av 

mer livskraftiga skogar

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) beskogning och skapande av 
skogsmark,

(a) miljömässigt hållbar beskogning och
miljömässigt hållbart skapande av 
skogsmark i överensstämmelse med den 
berörda bioklimatiska zonen,

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inrättande av skogsjordbruk, (b) inrättande av miljömässigt hållbart 
skogsjordbruk och skogsbete,

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) utrustning eller infrastruktur för 
förebyggande av skogsbränder i 
skogsområden där risken för 
skogsbränder anses vara medelhög till 
hög; stöd för detta ändamål ska beviljas i 
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enlighet med artikel 25; för att vara 
berättigade till sådant stöd ska 
medlemsstaterna åläggas att avsätta 
medel för samfinansiering av utrustning 
eller infrastruktur för förebyggande av 
skogsbränder i nämnda områden, 

Motivering

Ofta uppstår skogsbränder gång på gång i samma områden på grund av att det saknas en 
strategi för förebyggande av bränder. Det är inte rimligt att bevilja statligt stöd flera gånger 
om till samma områden, varför man måste skilja på återställande av skador till följd av en 
skogsbrand och förebyggande åtgärder, och göra de sistnämnda till en prioritet och 
förutsättning för allt skogsbruk i skogsområden där risken för skogsbränder anses vara 
medelhög till hög i varje medlemsstat, samt för alla typer av finansieringsavtal.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förebyggande och återställande av 
skador på skogar till följd av skogsbränder 
och naturkatastrofer, däribland 
sjukdomsutbrott och skadegörare, 
ekokatastrofer samt klimathot,

(c) återställande av skador på skogar till 
följd av skogsbränder och naturkatastrofer, 
däribland sjukdomsutbrott och 
skadegörare, ekokatastrofer samt 
klimathot,

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) investeringar i nya skogsbruksmetoder 
och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter.

(e) investeringar i ekologiskt hållbara
skogsbruksmetoder och i bearbetning och 
saluföring av skogsprodukter.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1
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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 
den mening som anges i rådets förordning
(EEG) nr 2019/93 och de franska 
utomeuropeiska departementen.

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 
den mening som anges i rådets förordning
(EEG) nr 2019/93 och de franska 
utomeuropeiska departementen.
Begränsningar vad gäller äganderätt som 
fastställs i artiklarna 23 till 27 ska inte 
gälla stöd av miljöskäl, till exempel skydd 
mot erosion eller utvidgning av 
skogsarealer som bidrar till att begränsa 
klimatförändringarna.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk).

För företag över en viss storlek, vilken ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
programmet, ska stödet beviljas på villkor 
att stödmottagaren lämnar in en 
skogsbruksplan eller motsvarande 
instrument, inklusive åtgärder för 
biologisk mångfald, i enlighet med hållbart 
skogsbruk, enligt den definition som 
fastställdes av ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa 1993 (nedan 
kallat hållbart skogsbruk).

Motivering

Denna åtgärd har tidigare alltför ofta genomförts utan att hänsyn tagits till miljön. Därför 
bör detta nämnas specifikt för att man ska kunna se till att miljön inte tar någon skada. För 
att stödja uppfyllandet av målen i EU:s strategi för biologisk mångfald bör 
skogsbruksplanerna innehålla särskilda åtgärder för biologisk mångfald. 
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla åtgärder måste vara förenliga 
med den gemensamma 
jordbrukspolitikens miljömål.

Motivering

Åtgärder som går ut på att investera i utveckling av skogsområden och mer livskraftiga 
skogar har tidigare alltför ofta genomförts utan att hänsyn tagits till miljön. Därför bör detta 
nämnas specifikt för att man ska kunna se till att miljön inte tar någon skada.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Stöd till skogsåtgärder bör baseras på 
en standard för goda skogsbruksmetoder. 

Motivering

Endast hållbara skogsbruksmetoder stöds.

Ändringsförslag 75

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 
markägare och arrendatorer, kommuner 
och deras sammanslutningar och andra 
markförvaltare, 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 
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femton år.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav.
Stöd ska inte beviljas för plantering av 
skottskog med kort omloppstid, julgranar 
eller snabbväxande träd avsedda för 
energiproduktion. I områden där 
beskogning försvåras av svåra mark- och 
klimatförhållanden kan stöd beviljas för 
plantering av andra fleråriga vedartade 
arter, såsom snår eller buskar som är 
lämpliga för de lokala förhållandena.

2. Både jordbruksmark och mark som 
används för annan verksamhet ska ge rätt 
till stöd. De arter som planteras ska vara 
anpassade för de miljö- och 
klimatförhållanden som råder i området 
och uppfylla grundläggande miljökrav
samt vara förenliga med den berörda 
bioklimatiska zonen. Stöd ska inte beviljas 
för plantering av skottskog med kort 
omloppstid, julgranar eller snabbväxande 
träd avsedda för energiproduktion. I 
områden där beskogning försvåras av svåra 
mark- och klimatförhållanden kan stöd 
beviljas för plantering av andra fleråriga 
vedartade arter, såsom snår eller buskar 
som är lämpliga för de lokala 
förhållandena.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska utse områden 
som lämpar sig för beskogning, för att se 
till att planteringen inte får en skadlig 
inverkan på miljön eller den biologiska 
mångfalden.

Motivering

Det är viktigt att utesluta all skadlig plantering av fel arter på fel plats.
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller fastställandet av de 
grundläggande miljökrav som avses i 
punkt 2.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
90 när det gäller fastställandet av de 
grundläggande miljökrav som avses i 
punkt 2. Minimimiljökraven ska följa 
Europeiska miljöbyråns typologier, och 
omfatta europeiska skogar av alla typer.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande av skogsjordbruk Upprättande av system för skogsjordbruk 
och skogsbete

Ändringsförslag 80

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 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.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) upprättande av en skyddande 
infrastruktur; vid brandgator kan stödet 
även utgöras av bidrag till 
underhållskostnader; stöd ska inte beviljas 
för jordbruksrelaterad verksamhet i 
områden som omfattas av åtaganden om 
miljövänligt jordbruk,

(a) tillhandahållande av infrastruktur för 
förebyggande (vägar, vattenreservoarer, 
diken, brandhinder) som ska utgöra ett 
nätverk för att skydda skogsmark i 
enlighet med lokala eller regionala planer 
för förebyggande av skogsbränder; stöd 
ska inte beviljas för jordbruksrelaterad 
verksamhet, särskilt inte i områden som 
omfattas av åtaganden om miljövänligt 
jordbruk,

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker,

(b) lokala, småskaliga åtgärder för att 
förebygga brand eller andra naturliga 
risker; stöd ska beviljas för dessa åtgärder 
endast i den mån de är förenliga med 
lokala eller regionala planer för 
förebyggande av skogsbränder,
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – leden c och d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) upprättande och förbättrande av system 
för övervakning av skogsbränder, 
skadegörare och sjukdomar samt av 
kommunikationsutrustning,

(c) upprättande och förbättrande av system 
för prognoser och övervakning av risker 
för skogsbränder, skadegörare och 
sjukdomar samt av 
kommunikationsutrustning i skogsmiljöer.

(d) återställande av skog som eventuellt 
skadats i samband med bränder eller 
andra naturkatastrofer, inbegripet 
skadegörare, sjukdomar samt 
ekokatastrofer och händelser relaterade 
till klimatförändringar.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skogsområden där risken för skogsbränder 
enligt medlemsstaternas skogsskyddsplan 
anses vara medelhög till hög ska vara
berättigade till stöd som avser 
förebyggande åtgärder mot skogsbrand.

I enlighet med artikel 22.1 ba ska
skogsområden där risken för skogsbränder 
enligt medlemsstaternas skogsskyddsplan 
anses vara medelhög till hög vara 
berättigade till stöd som avser 
förebyggande åtgärder mot skogsbrand.
Stöd enligt artikel 22.1 c ska endast 
beviljas på villkor att stöd redan har 
beviljats enligt artikel 22.1 ba.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 

utgår
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formellt har erkänt att en naturkatastrof 
har ägt rum och att denna katastrof eller 
åtgärder som antagits i enlighet med 
direktiv 2000/29/EG för att utrota eller 
begränsa en växtsjukdom eller en 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
jordbrukspotentialen. Denna 
procentandel ska fastställas på grundval 
av antingen den genomsnittliga 
skogspotentialen under den treårsperiod 
som omedelbart föregick katastrofen eller 
genomsnittet under den femårsperiod som 
omedelbart föregick katastrofen, men där 
den högsta och den lägsta noteringen inte 
räknas med.

Motivering

Det tredje stycket införlivas i stället i artikel 26.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom denna åtgärd ska inget stöd 
beviljas för förlorad inkomst som orsakats 
av naturkatastrofen.

utgår

Medlemsstaterna ska se till att undvika 
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 
stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar.

Motivering

Det fjärde stycket införlivas i stället i artikel 26.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1
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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 c och 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.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringarna ska främst syfta till att
fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas 
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna, utan att utesluta 
ekonomiska vinster på lång sikt.

2. Investeringarna ska främst syfta till att

(a) återställa skogsbrukspotential efter 
bränder och andra naturkatastrofer, 
inbegripet skador som har orsakats av 
skadegörare, sjukdomar och 
klimatförändringar, och katastrofala 
händelser,
(b) fullgöra åtaganden om miljömål eller 
ekosystemtjänster och/eller som stärker de 
berörda skogarnas eller skogsmarkernas 
skönhets- eller rekreationsvärde för 
allmänheten eller förbättrar ekosystemens 
potential att begränsa 
klimatförändringarna, utan att utesluta 
ekonomiska vinster på lång sikt.
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Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd enligt punkt 2 a ska endast 
beviljas under förutsättning att de 
behöriga offentliga myndigheterna i 
medlemsstaterna formellt har erkänt att 
en naturkatastrof har inträffat och att 
denna katastrof eller åtgärder som 
antagits i enlighet med direktiv 
2000/29/EG för att utrota eller begränsa 
en växtsjukdom eller en skadegörare har 
orsakat förstörelse av minst 30 % av den 
berörda skogsbrukspotentialen. Denna 
procentandel ska fastställas på grundval 
av antingen den genomsnittliga 
skogspotentialen under den treårsperiod 
som omedelbart föregick katastrofen eller 
genomsnittet under den femårsperiod som 
omedelbart föregick katastrofen, men där 
den högsta och den lägsta noteringen inte 
räknas med.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Stöd enligt punkt 2 a ska inte beviljas 
för förlorad inkomst som orsakats av 
naturkatastrofen. Medlemsstaterna ska se 
till att undvika överkompensation till följd 
av att denna åtgärd kombineras med 
andra nationella stöd eller unionsstöd 
eller privata försäkringar.
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Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i nya skogsbrukstekniker och 
i bearbetning och saluföring av 

skogsprodukter

Investeringar i miljömässigt hållbara
skogsbrukstekniker och i bearbetning och 

saluföring av skogsprodukter

Ändringsförslag 93

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, kommuner och deras 
sammanslutningar och små och medelstora 
företag för investeringar i miljömässigt 
hållbara skogsbruksmetoder 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.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Investeringar som rör förbättringar av 
skogarnas ekonomiska värde ska göras av 
jordbruksföretagen och kan inbegripa 
investeringar för jord- och resursvänliga 
skördemaskiner och -metoder.

2. Investeringar som rör förbättringar av 
skogarnas ekologiska värde ska göras av 
jordbruksföretagen och kan inbegripa 
investeringar för särskilt miljömässigt 
värdefulla jord- och resursvänliga 
skördemaskiner och -metoder.
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Ändringsförslag 95

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
på ett betydande sätt 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.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år.
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period som ska 
bestämmas i programmet och fastställas 
med största möjliga flexibilitet vad gäller 
stödperioden. Då det är nödvändigt för att 
uppnå eller bibehålla de eftersträvade 
miljöfördelarna, får dock medlemsstaterna 
besluta om en längre period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
särskilda typer av åtaganden, vilket 
inbegriper möjligheten att bevilja 
förlängning med ett år i taget efter det att 
den inledande perioden har avslutats.
Medlemsstaterna får även besluta om en 
kortare period i 
landsbygdsutvecklingsprogrammen för 
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särskilda typer av åtaganden, om det 
påvisas att miljöfördelarna inte äventyras. 
Medlemsstaterna får besluta om att 
perioden ska vara permanent om 
åtagandena tecknas som servitut för 
framtida markanvändning, vilket ska 
registreras i ett nationellt 
fastighetsregister.

Motivering

Många jordbrukare vill inte åta sig att vidta vissa åtgärder för en femårsperiod, vilket leder 
till en potentiell förlust av miljöfördelar. Ettårsåtaganden bör tillåtas om medlemsstaten kan 
bevisa att miljö- eller klimateffekterna inte äventyras. Sådana åtaganden kan vara möjliga till 
exempel för jordbruk utan bekämpningsmedel (besprutning med de flesta bekämpningsmedel 
ger bara effekt samma år och är verkningslöst för bekämpning av skadedjur nästkommande 
år).

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för denna åtgärd får inget stöd 
beviljas för åtaganden som omfattas av 
åtgärden för ekologiskt jordbruk.

Inom ramen för denna åtgärd får inget stöd 
beviljas för åtaganden som omfattas av 
åtgärden för ekologiskt jordbruk. Inom 
ramen för denna åtgärd får inte heller 
stöd beviljas för åtaganden som är 
gynnsamma för klimatet men som har en 
negativ inverkan på miljön.

Motivering

För det första är det viktigt att integreringen av klimatfrågor i miljöåtgärderna inom 
jordbruket får positiva effekter. För det andra finns det en oro för att ett nytt utgångsläge 
kommer att störa övergången mellan de gamla och de nya miljöåtgärderna inom jordbruket. 
Därför bör man ägna särskilt stor uppmärksamhet åt att se till att användningen och effekten 
av stödordningarna inte minskar. För det tredje är det också viktigt att man kan garantera att 
dessa åtgärder kommer att fortsätta till programperiodens slut.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Stöd kan ges för bevarande av genetiska 
resurser i jordbruket, för insatser som inte 
omfattas av bestämmelserna i 
punkterna 1−8.

9. Stöd kan ges för bevarande och hållbar 
användning av genetiska resurser i 
jordbruket, för insatser som inte omfattas 
av bestämmelserna i punkterna 1−8.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Vid utformningen av nya eller 
befintliga stödordningar för miljöåtgärder 
under nästa programperiod bör 
medlemsstaterna, på grundval av 
förhandsutvärderingen, främja 
miljöåtgärder inom jordbruket som har 
ökat miljöprestandan i de enskilda 
jordbruken och på regional nivå för att 
stödordningarna ska fortsätta att 
användas och få ännu större effekt.

Motivering

För det första är det viktigt att integreringen av klimatfrågor i miljöåtgärderna inom 
jordbruket får positiva effekter. För det andra finns det en oro för att ett nytt utgångsläge 
kommer att störa övergången mellan de gamla och de nya miljöåtgärderna inom jordbruket. 
Därför bör man ägna särskilt stor uppmärksamhet åt att se till att användningen och effekten 
av stödordningarna inte minskar. För det tredje är det också viktigt att man kan garantera att 
dessa åtgärder kommer att fortsätta till programperiodens slut.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Medlemsstaterna ska underlätta 
jordbrukarnas anslutning till 
stödprogrammen för miljöåtgärder fram 
till programperiodens slut, om målen 
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ännu inte har uppnåtts.

Motivering

För det första är det viktigt att integreringen av klimatfrågor i miljöåtgärderna inom 
jordbruket får positiva effekter. För det andra finns det en oro för att ett nytt utgångsläge 
kommer att störa övergången mellan de gamla och de nya miljöåtgärderna inom jordbruket. 
Därför bör man ägna särskilt stor uppmärksamhet åt att se till att användningen och effekten 
av stödordningarna inte minskar. För det tredje är det också viktigt att man kan garantera att 
dessa åtgärder kommer att fortsätta till programperiodens slut.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
per hektar utnyttjad jordbruksareal beviljas 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som på frivillig basis gör åtaganden för att 
ställa om till eller bibehålla ekologiska 
odlingsmetoder som definieras i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
per hektar utnyttjad jordbruksareal beviljas 
jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
som på frivillig basis gör åtaganden för att 
ställa om till eller bibehålla ekologiska 
odlingsmetoder som definieras i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007. Det ska vara 
obligatoriskt att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år.
När stöd beviljas för att ett ekologiskt 
jordbruk ska bibehållas får 
medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats.

3. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år.
Medlemsstaterna ska införa en mekanism 
för att uppmuntra jordbrukare att delta i 
uppföljningsåtgärden efter 2020 i syfte att 
främja vidtagande av denna åtgärd även 
efter 2015. När stöd beviljas för att ett 
ekologiskt jordbruk ska bibehållas får 
medlemsstaterna inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram ge 
möjlighet att bevilja förlängning med ett år 
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i taget efter det att den första perioden har 
avslutats.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska i sina program 
för landsbygdsutveckling fastställa hur 
denna åtgärd kan kombineras med andra 
åtgärder i förordningen, med särskild 
hänvisning till artiklarna 17, 18, 28, 29, 
31 och 36, för att utöka det ekologiska 
jordbruket och bidra till uppfyllandet av 
miljömålen och målen om ekonomisk 
utveckling på landsbygden.

Motivering

I förordningen bör det tydligt framgå hur mottagarna av stöd till ekologiskt jordbruk kan 
kombinera denna åtgärd med andra åtgärder som fastställs i förordningen. Därför måste 
medlemsstaterna åläggas att i sina program för landsbygdsutveckling ange hur man på bästa 
sätt kan kombinera åtgärder för att uppfylla miljömålen och målen om ekonomisk utveckling 
på landsbygden, med hänsyn till den europeiska handlingsplanen för ekologiska livsmedel 
och ekologiskt jordbruk.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal eller per hektar skog i syfte 
att kompensera stödmottagarna för 
kostnader eller inkomstbortfall till följd av 
nackdelar i områdena i fråga, i samband 
med genomförandet av direktiven 
92/43/EEG, 2009/147/EG och 2000/60/EG.

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal eller per hektar skog i syfte 
att kompensera stödmottagarna för 
kostnader eller inkomstbortfall till följd av 
nackdelar i områdena i fråga, i samband 
med genomförandet av direktiven 
92/43/EEG, 2009/147/EG och 2000/60/EG.
För krav av permanent karaktär kan 
stödet betalas ut i form av ett 
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engångsbelopp per hektar utnyttjad 
jordbruksareal eller skog som täcker hela 
ersättningen. I detta fall måste kraven 
tecknas som servitut för framtida 
markanvändning och registreras i ett 
nationellt fastighetsregister. I 
vederbörligen motiverade fall kan stöd 
beviljas på grundval av andra 
enhetskostnader än hektar, till exempel 
kilometer vattendrag.
Alternativt kan stödet täcka materiella 
och/eller immateriella icke-produktiva 
investeringar som krävs för att uppfylla 
kraven kopplade till direktiven 
2009/147/EG, 92/43/EEG och 
2000/60/EG.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga avgränsade 
naturskyddsområden med 
miljöbegränsningar för jordbruk och 
skogar som bidrar till genomförandet av 
artikel 10 i direktiv 92/43/EEG. Dessa
områden ska per
landbygdsutvecklingsprogram inte 
överskrida 5 % av de utsedda Natura 2000-
områden som omfattas av det territoriella 
tillämpningsområdet.

(b) Övriga avgränsade 
naturskyddsområden med 
miljöbegränsningar för jordbruk och 
skogar som bidrar till att förbättra 
bestånden av de arter som avses i 
bilaga IV till direktiv 92/43/EEG, till
genomförandet av artikel 10 i 
direktiv 92/43/EEG och till bevarandet av 
samtliga fågelarter i enlighet med 
artikel 1 i direktiv 2009/147/EG. De
områden som avses i denna punkt ska per
landsbygdsutvecklingsprogram inte 
överskrida 7 % av de utsedda Natura 2000-
områden som omfattas av det territoriella 
tillämpningsområdet.

Motivering

Det är viktigt att denna åtgärd tillämpas så att den också riktas mot arter utanför Natura 
2000-områden, i synnerhet de arter som är särskilt hotade i Europa. För att åtgärderna ska 
vara fokuserade är det viktigt att klargöra vilka av dessa arter och livsmiljöer de ska riktas 
mot. Det är viktigt att allt stöd som betalas ut till de områden som berörs av detta direktiv 
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beviljas på villkor att särskilda förvaltningskrav finns fastställda för att underlätta de 
ändringar av markförvaltningen som krävs för att uppnå målen i direktiven.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Jordbruksområden som omfattas av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
enligt direktiv 2000/60/EG.

(c) Jordbruks- och skogsområden som 
omfattas av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt enligt 
direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska se till att man i 
finansieringsplanen lägger fram separata 
budgetar för Natura 2000-
jordbruksområden, Natura 2000-
skogsområden och stöd genom 
ramdirektivet för vatten.

Motivering

Det är viktigt att kunna se hur stor budget som kommer att finnas tillgänglig för skog och 
jordbruksmark inom ramen för denna åtgärd. Det särskilt viktigt för insynens skull, eftersom 
dessa åtgärder tidigare var separata.

Ändringsförslag 108

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 

utgår
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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. 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

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Jordbrukssystem med höga 
naturvärden. 

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. För att vara berättigade till stöd enligt 
artikel 32 ska andra områden än 
bergsområden anses ha väsentliga naturliga 
begränsningar om minst 50 % av den 
utnyttjade jordbruksarealen uppfyller
antingen minst ett av de kriterier som 
anges i bilaga II vid det angivna 
tröskelvärdet eller kombinerade 
biofysikaliska kriterier i de indexsystem 
som för närvarande finns på 
medlemsstatsnivå. Uppfyllandet av detta 
villkor ska säkerställas på LAU 2-nivå
eller på en lägre nivå än LAU 2, till 
exempel församlingar.
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Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Djurskyddsstöd inom ramen för denna 
åtgärd ska beviljas jordbrukare som på 
frivillig basis förbinder sig att göra insatser 
som utgörs av ett eller flera 
djurskyddsåtaganden och som på ett 
betydande sätt går utöver gällande 
lagstiftning.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De arealbaserade stöden eller andra stöd 
baserade på enhetskostnader ska beviljas 
på årsbasis och ska kompensera 
jordbrukare för samtliga eller delar av 
extrakostnader och inkomstbortfall till 

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

följd av det åtagande som gjorts. Då det är 
nödvändigt kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
de djurskyddsåtaganden som gjorts. För att 
fastställa om insatserna går utöver 
gällande standarder samt för att fastställa 
jordbruksstöd ska resultatbaserade 
djurskyddsindikatorer användas.

Motivering

Även EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 tar upp ”användning av 
vetenskapligt baserade djurskyddsindikatorer som ett möjligt sätt att förenkla regelverket och 
möjliggöra flexibilitet för att förbättra djuruppfödarnas konkurrenskraft”.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 116

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Enligt den nuvarande förordningen har medlemsstaterna rätt att stödja producentgruppers 
informationskampanjer och säljfrämjande verksamhet för kvalitetssystem som den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. Tack vare att detta stöd omfattas av den nya förordningen får EU 
möjlighet till gemensam finansiering för marknadsutvecklande insatser som är avgörande för 
att utveckla den ekologiska marknaden. Ett ”stöd genom hela den ekologiska 
livsmedelskedjan” skulle kunna skapa incitament för att öka andelen ekomat i skolmatsalar 
och på äldreboenden.

Ändringsförslag 117

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) stöd genom hela den ekologiska 
livsmedelskedjan,

Motivering

Enligt den nuvarande förordningen har medlemsstaterna rätt att stödja producentgruppers 
informationskampanjer och säljfrämjande verksamhet för kvalitetssystem som den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. Tack vare att detta stöd omfattas av den nya förordningen får EU 
möjlighet till gemensam finansiering för marknadsutvecklande insatser som är avgörande för 
att utveckla den ekologiska marknaden. Ett ”stöd genom hela den ekologiska 
livsmedelskedjan” skulle kunna skapa incitament för att öka andelen ekomat i skolmatsalar 
och på äldreboenden.
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Ändringsförslag 118

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) samarbete mellan leveranskedjans 
aktörer för att främja djurvänliga 
produktionssystem.

Motivering

Samarbetsåtgärden är ett bra verktyg för att integrera djurens välfärd i livsmedelskedjan 
genom att involvera de olika aktörerna och därmed bidra till utvecklingen av hållbar 
djuruppfödning.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår 
Riskhantering 

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
avse
(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,
(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,
(c) ett inkomststabiliseringsverktyg, i form 
av ekonomiska bidrag till gemensamma 
fonder, som betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av en kraftig 
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inkomstminskning.
2. När det gäller punkt 1 b och 1 c avses 
med ”gemensam fond” ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna 
jordbrukarna är försäkrade via fonden 
och fonden betalar ut ersättning till de 
anslutna jordbrukare som drabbas av 
ekonomiska förluster till följd av utbrott 
av en djur- eller växtsjukdom eller en 
miljöolycka eller som drabbas av en 
kraftig inkomstminskning.
3. Medlemsstaterna se till att undvika 
överkompensation till följd av att denna 
åtgärd kombineras med andra nationella 
stöd eller unionsstöd eller privata 
försäkringar. Direkt inkomststöd som 
erhålls inom ramen för Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter ska också beaktas 
vid beräkningen av jordbrukarnas 
inkomstnivåer.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 när det gäller den kortaste 
respektive längsta löptiden för 
kommersiella lån till gemensamma fonder 
som avses i artiklarna 39.3 b och 40.4.

Motivering

Det är inte nödvändigt att inbegripa extra inkomststöd gentemot risker inom ramen för den 
andra pelaren, eftersom den första pelaren redan ger grunden till ett inkomststöd. Målet med 
den andra pelaren är att styra jordbrukare och markförvaltare på landsbygden mot ett bättre 
och mer motståndskraftigt ekologiskt jordbrukssystem. Om riskhanteringsåtgärder anses 
nödvändiga bör de ingå i den första pelaren, tillsammans med de allmänna systemen för 
inkomststöd.
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Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Skörde-, djur- och växtförsäkring

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

Målet med den andra pelaren är att styra jordbrukare och markförvaltare på landsbygden 
mot bättre och mer motståndskraftiga ekologiska jordbrukssystem. Riskhanteringsåtgärder 
skulle ytterligare minska finansieringen till landsbygdsutveckling, som är avgörande för att 
investera i hållbara metoder.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Gemensamma fonder för djur- och 

växtsjukdomar och miljöolyckor
1. För att vara berättigad till stöd ska den 
berörda gemensamma fonden
(a) vara godkänd av den behöriga 
myndigheten i enlighet med nationell 
lagstiftning,
(b) ha en öppen policy i fråga om 
inbetalningar till och uttag från fonden,
(c) ha tydliga regler om fördelning av 
ansvar för eventuella skulder.
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.
3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 b får endast avse
(a) de administrativa kostnaderna för att 
starta den gemensamma fonden, 
fördelade över högst tre år med en gradvis 
minskning,
(b) de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; Det 
ekonomiska bidraget får dessutom avse 
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ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala 
ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation. Offentliga medel får inte 
bidra till det grundläggande kapitalet.
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.
5. Stödet får uppgå till de högsta 
stödbelopp som anges i bilaga I.
Medlemsstaterna får begränsa de 
kostnader som kan komma ifråga för stöd 
genom att tillämpa
(a) tak per fond,
(b) lämpliga tak per enhet.

Motivering

Målet med den andra pelaren är att styra jordbrukare och markförvaltare på landsbygden 
mot bättre och mer motståndskraftiga ekologiska jordbrukssystem. Riskhanteringsåtgärder 
skulle ytterligare minska finansieringen till landsbygdsutveckling, som är avgörande för att 
investera i hållbara metoder.

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Inkomststabiliserande verktyg

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 
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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.
2. För att vara berättigad till stöd ska den 
berörda gemensamma fonden
(a) vara godkänd av den behöriga 
myndigheten i enlighet med nationell 
lagstiftning,
(b) ha en öppen policy i fråga om 
inbetalningar till och uttag från fonden,
(c) ha tydliga regler om fördelning av 
ansvar för eventuella skulder.
3. Medlemsstaterna ska fastställa regler 
för inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.
4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation. Offentliga medel får inte 
bidra till det grundläggande kapitalet.

Motivering

Målet med pelare II är att styra jordbrukare och markförvaltare på landsbygden mot bättre 
och mer motståndskraftiga ekologiska jordbrukssystem. Riskhanteringsåtgärder skulle 
ytterligare minska finansieringen till landsbygdsutveckling, som är avgörande för att 
investera i hållbara metoder. I stället bör marknadsåtgärder utvecklas under den första 
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pelaren för att möjliggöra en stabilisering av marknaden och rimliga priser för jordbrukare 
och producenter.

Ändringsförslag 123

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Möjligheten för redan etablerade 
lokala aktionsgrupper att genomföra de 
studier och planera sådana lokala projekt 
som krävs för att nya områden ska kunna 
ansöka om deltagande i programmet 
Leader.

Ändringsförslag 124

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Främjande av verksamhet som är 
inriktad på alternativa livsmedel, 
kampanjer för utbildning och delaktighet 
i hälsofrämjande, initiativ till 
livsmedelssuveränitet och verksamheter 
som syftar till skydd av 
livsmedelskvaliteten och djurskyddet.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

troligen kommer att påverka miljön 
negativt. Endast investeringar som utgör 
ett betydande bidrag till miljö-, klimat-
och djurskydd och som på ett betydande 
sätt går utöver gällande lagstiftning 
kommer att beviljas stöd.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) inköp eller hyrköp av nya maskiner och 
ny utrustning, bland annat datorprogram, 
upp till tillgångens marknadsvärde, varvid 
man bör prioritera energisparande och 
klimatvänlig utrustning,

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE486.102v02-00 70/81 AD\913131SV.doc

SV

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.

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.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett nätverk ska inrättas för att stödja det 
europeiska innovationspartnerskapet för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artikel 61, i enlighet 
med artikel 51.1. Det ska möjliggöra 
nätverksarbete mellan operativa grupper, 
rådgivande tjänster och forskare.

1. Ett nätverk ska inrättas för att stödja det 
europeiska innovationspartnerskapet för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artikel 61, i enlighet 
med artikel 51.1. Det ska möjliggöra 
nätverksarbete mellan operativa grupper, 
rådgivande tjänster, icke-statliga 
organisationer, kommersiella organ och 
forskare.

Motivering

Det är av avgörande betydelse för dessa europeiska innovationspartnerskap att icke-statliga 
organisationer har likvärdigt tillträde till och inflytande över nätverket. Det finns därför 
ingen anledning att inte nämna dem tydligt redan i texten.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) informera den bredare allmänheten och 
de potentiella stödmottagarna om 
landsbygdsutvecklingspolitiken,

(c) informera den bredare allmänheten och 
de potentiella stödmottagarna om 
landsbygdsutvecklingspolitiken och 
finansieringsmöjligheter,
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Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja en resurseffektiv, produktiv, 
klimatvänlig och klimattålig
jordbrukssektor med låga utsläpp som 
fungerar i harmoni med de väsentliga
naturresurser som jordbruket är beroende 
av,

(a) främja en resurseffektiv och 
energisparande, produktiv, djurvänlig,
klimatvänlig och klimattålig jordbruks-
och skogsbrukssektor med låga utsläpp 
som fungerar i harmoni med de viktiga
naturresurser som jordbruket är beroende 
av,

Motivering

Det är viktigt att innovationspartnerskapet används för att förbättra djurens välfärd som en 
del av hållbart jordbruk i linje med strategin för hållbar utveckling.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) förbättra processerna för att bevara 
miljön, göra anpassningar till och begränsa 
klimatförändringar,

(c) inriktas på att förbättra processerna för 
att bevara miljön, främja 
jordbruksekologiska produktionssystem 
och jordbruksmetoder med begränsad 
användning av insatsvaror, göra 
anpassningar till och begränsa 
klimatförändringar och samtidigt skydda 
djurs välfärd,

Motivering

Enligt artikel 13 i fördraget ska EU visa full hänsyn till djurens välfärd när jordbrukspolitik 
antas. EU bör se till att välfärden för djur som används i livsmedelsproduktion inte påverkas 
negativt utan tvärtom främjas av verksamheten i innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bygga broar mellan kunskap och teknik 
från spetsvetenskap och jordbrukare, 
företag och rådgivningstjänster.

(d) bygga broar mellan kunskap och teknik 
från spetsvetenskap och jordbrukare,
skogsförvaltare, biodlare, företag och 
rådgivningstjänster.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det europeiska 
innovationspartnerskapets operativa 
grupper ska utgöra en del av det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket. De ska 
bildas av berörda aktörer som jordbrukare, 
forskare, rådgivare och företag som verkar 
inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

1. Det europeiska 
innovationspartnerskapets operativa 
grupper ska utgöra en del av det europeiska 
innovationspartnerskapet för produktivitet 
och hållbarhet inom jord- och skogsbruket.
De ska bildas av berörda aktörer som 
jordbrukare, forskare, rådgivare och 
företag som verkar inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Minst 5 % av det totala EJFLU-bidraget 
till landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
reserveras för Leader.

5. Minst 10 % av det totala EJFLU-
bidraget till 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
reserveras för Leader.
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Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Minst 35 % av de totala bidragen från 
EJFLU till 
landsbygdsutvecklingsprogram ska 
avsättas för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar och 
hållbar markförvaltning, genom stöd för 
ett miljö- och klimatvänligt jordbruk, 
ekologiskt jordbruk, Natura 2000 och 
ramdirektivet för vatten, stöd till områden 
med naturliga eller andra särskilda 
begränsningar, investeringar som 
förbättrar dels skogsekosystemens 
förmåga att klara klimatändringar, dels 
deras miljövärde, skogsrelaterade miljö-
och klimattjänster samt skogsskydd. 
Medlemsstaterna ska dessutom 
åtminstone upprätthålla insatsnivån på 
området från programperioden 2007–
2013.

Motivering

Under den pågående programplaneringsperioden har vi redan en lägsta utgiftsnivå på 25 % 
för område 2, vilken bör höjas till 35 %. Alla specifika miljöåtgärder bör inbegripas 
(Europeiska sammanslutningen för samarbete, ekologi, Natura 2000, ramdirektivet för vatten, 
skogsmiljö, osv.)

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medel som överförs till EJFLU genom 
tillämpning av artikel 7.2 i förordning (EU) 
nr DP/2012 ska reserveras för insatser som 
ger ett betydande bidrag till innovation av 
betydelse för produktivitet och hållbarhet 
inom jordbruket, inbegripet begränsning av

De medel som överförs till EJFLU genom 
tillämpning av artikel 7.2 i förordning (EU) 
nr DP/2012 ska reserveras för insatser som 
ger ett betydande bidrag till innovation av 
betydelse för produktivitet och hållbarhet 
inom jordbruket, inbegripet begränsning av
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och anpassning till klimatförändringar. och/eller anpassning till 
klimatförändringar. Innovationsåtgärder 
bör även bidra till att förbättra 
miljömässig hållbarhet inom jordbruket 
och livsmedelkedjan och inte i något fall 
skada miljömålen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller fullföljandet av de 
miljömässiga resultaten efter andra 
åtgärder.

Motivering

Tidigare erfarenhet har lärt oss att vara mycket försiktiga med innovationsåtgärder utan 
miljöskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka alla 
landsbygdsutvecklingsprogram på 
grundval av ekonomiska indikatorer samt 
utfalls- och målindikatorer.

2. Förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka alla 
landsbygdsutvecklingsprogram på 
grundval av ekonomiska indikatorer samt 
utfalls-, effekt- och målindikatorer.

Motivering

Effektindikatorer är nödvändiga för att mäta om regionala utvecklingsprogram verkligen har 
haft effekt.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Bilaga I – rad ”Artikel 18.3” – kolumn 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbrukssektorn Jordbrukssektorn
Av stödberättigande investeringar i 
regioner som utvecklas långsammare

Av stödberättigande investeringar i 
regioner som utvecklas långsammare

Av stödberättigande investeringar i de 
yttersta randområdena

Av stödberättigande investeringar i de 
yttersta randområdena
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Av stödberättigande investeringar på de 
mindre Egeiska öarna

Av stödberättigande investeringar på de 
mindre Egeiska öarna

Av stödberättigande investeringar i andra 
regioner

Av stödberättigande investeringar i andra 
regioner

Nivåerna ovan kan ökas med 20 %, 
förutsatt att det maximala kombinerade 
stödet inte överskrider 90 % för:

Nivåerna ovan kan ökas med 20 %, 
förutsatt att det maximala kombinerade 
stödet inte överskrider 90 % för:

- Unga jordbrukare som etablerar sig – Unga jordbrukare som etablerar sig

- Gemensamma investeringar och 
integrerade projekt

– Gemensamma investeringar och 
integrerade projekt

- Områden med naturliga begränsningar, 
såsom avses i artikel 33.3

– Områden med naturliga begränsningar, 
såsom avses i artikel 33.3

- Insatser som får stöd inom ramen för det 
europeiska innovationspartnerskapet

– Insatser som får stöd inom ramen för det 
europeiska innovationspartnerskapet

– Ekologiska jordbrukare
– Åtgärder för att uppnå målen för 
Natura 2000 och ramdirektivet för vatten
– Stödordningar för miljövänligt jordbruk

Bearbetning och saluföring av produkter i 
bilaga I

Bearbetning och saluföring av produkter i 
bilaga I

Av stödberättigande investeringar i 
regioner som utvecklas långsammare

Av stödberättigande investeringar i 
regioner som utvecklas långsammare

Av stödberättigande investeringar i de 
yttersta randområdena

Av stödberättigande investeringar i de 
yttersta randområdena

Av stödberättigande investeringar på de 
mindre Egeiska öarna

Av stödberättigande investeringar på de 
mindre Egeiska öarna

Av stödberättigande investeringar i andra 
regioner

Av stödberättigande investeringar i andra 
regioner

Nivåerna ovan får ökas med 20 %, förutsatt 
att det maximala kombinerade stödet inte 
överskrider 90 %, för insatser som får stöd 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet

Nivåerna ovan får ökas med 20 %, förutsatt 
att det maximala kombinerade stödet inte 
överskrider 90 %, för insatser som får stöd 
inom ramen för det europeiska 
innovationspartnerskapet
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Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Bilaga I – rad ”Artikel 31.7”

Kommissionens förslag

31(7) Stöd inom ramen för 
Natura 2000 och 
ramdirektivet för 
vatten

500(*) Per ha och år som högst 
under den inledande 
perioden om högst fem 
år

200(*) Per ha och år som högst
50 Per ha och år som lägst 

för stöd enligt 
ramdirektivet för vatten

Parlamentets ändringsförslag

31(7) Stöd inom ramen för 
Natura 2000 och 
ramdirektivet för 
vatten

500(*) Per ha och år som högst

50 Per ha och år som lägst 
för stöd enligt 
ramdirektivet för vatten

Motivering

Det finns ingen anledning till att denna åtgärd ska få ett lägre belopp eller ett belopp som är 
tidsbegränsat. Om åtgärder behöver vidtas kommer de att beräknas på grundval av 
inkomstbortfall/kostnader och bör därefter fastställas på en rimlig nivå. Det finns ingen 
grund för denna diskriminering.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Bilaga I – rad ”Artikel 32.3”

Kommissionens förslag

32(3) Stöd till områden med 
naturliga eller andra 
särskilda 
begränsningar

25 Som lägst per ha och år
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250(*) Som högst per ha och år

300(*) Per ha och år som högst i 
bergsområden enligt 
artikel 46.2

Parlamentets ändringsförslag

32(3) Stöd till områden med 
naturliga eller andra 
särskilda 
begränsningar

25 Som lägst per ha och år

250(*) Som högst per ha och år 
350(*) Per ha och år som högst i 

bergsområden1

1Denna maxmängd kan 
vid enstaka fall 
överskridas under 
förutsättning att den 
totala maxmängden inte 
överskrids i genomsnitt i 
området som helhet.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Bilaga III – delprogram 5 och 6 (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klara miljöutmaningar genom:
kunskapsöverföring och 
informationsåtgärder
rådgivningstjänster samt 
företagslednings- och avbytartjänster 
inom jordbruket
miljö- och klimatåtgärder inom 
jordbruket
ekologiskt jordbruk
stöd inom ramen för Natura 2000 och 
ramdirektivet för vatten
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samarbete
investeringar i fysiska tillgångar
Bevara jordbrukssystem med höga 
naturvärden:
kunskapsöverföring och 
informationsåtgärder
rådgivningstjänster samt 
företagslednings- och avbytartjänster 
inom jordbruket
kvalitetssystem för jordbruksprodukter 
och livsmedel
miljö- och klimatåtgärder inom 
jordbruket
ekologiskt jordbruk
stöd inom ramen för Natura 2000 och 
ramdirektivet för vatten
förbättring av den biologiska mångfalden 
i landsbygdsområden
samarbete
investeringar i fysiska tillgångar

Motivering

Följande åtgärder bör uttryckligen framhållas som de viktigaste bestämmelserna för ett 
delprogram för jordbrukssystem med höga naturvärden inom ramen för programmen för 
landsbygdsutveckling i syfte att utrusta jordbrukare med det stöd och de verktyg som behövs 
för att kunna bevara och utveckla några av våra mest värdefulla jordbrukssystem i Europa. 

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 1 – tabell – kolumn 1 – rad 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

LU-prioritering 3: Främja organisationen 
av livsmedelskedjan och riskhanteringen
inom jordbruket

LU-prioritering 3: Främja organisationen 
av livsmedelskedjan inom jordbruket
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Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Bilaga V – Åtgärder 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder av särskild betydelse för att 
främja organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen 
inom jordbruket

utgår

Artikel 19 Återställande av 
produktionspotential inom jordbruket som 
skadats av naturkatastrofer och 
ekokatastrofer samt införande av 
lämpliga förebyggande åtgärder
Artikel 25 Förebyggande och 
återställande av skogsskador som uppstår 
till följd av skogsbränder, 
naturkatastrofer och ekokatastrofer
Artikel 28 Inrättande av 
producentgrupper
Artikel 34 Djurskydd
Artikel 37 Riskhantering
Artikel 38 Skörde-, djur- och 
växtförsäkring
Artikel 39 Gemensamma fonder för djur-
och växtsjukdomar och miljöolyckor
Artikel 40 Inkomststabiliseringsverktyg

Motivering

Målet med den andra pelaren är att styra jordbrukare och markförvaltare på landsbygden 
mot bättre och mer motståndskraftiga ekologiska jordbrukssystem. Riskhanteringsåtgärder 
skulle ytterligare minska finansieringen till landsbygdsutveckling, som är avgörande för att 
investera i hållbara metoder.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Bilaga V – Åtgärder 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitet 17 Kvalitetssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel

Kvalitet 17 Kvalitetssystem för 
jordbruksprodukter och livsmedel

Artikel 32–33 Stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar

Artikel 32–33 Stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar

Artikel 34 Djurskydd

Motivering

Jordbrukare som i sin produktion ser till att djuren mår bra uppfyller kraven från marknaden 
och kan få ett högre pris för sina produkter och förbättra sin konkurrenskraft. De behöver få 
stöd för att övergå till dessa produktionssystem.
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