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Ändringsförslag 82
Karin Kadenbach

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 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 

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

jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 83
Julie Girling

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 
se till att målen vad gäller 
klimatförändringar är tydligt fastställda 
och integrerade i den metod som antagits 
för att prioritera projekt.

Or. en

Ändringsförslag 84
Kriton Arsenis
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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 avser 
förverkliga strategin för biologisk 
mångfald och 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.

Or. en

Ändringsförslag 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Verksamheten enligt denna 
förordning bör stödja och inte överlappa 
åtgärderna som finns att tillgå i något 
annat av unionens finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 8
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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. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 87
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra att (8) För att säkra att 
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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.

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. 
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 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 88
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 9
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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 och 
djurskyddsåtaganden. De tematiska 
delprogrammen bör också ge möjlighet att 
hantera omstruktureringen av 
jordbrukssektorer som har stor inverkan på 
utvecklingen av landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 89
Karin Kadenbach

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)

(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 
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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.

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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 25
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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 
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 

(25) Skogsbruket är en integrerad del av 
landsbygdsutvecklingen och stöden för 
hållbar och klimatvänlig markanvändning 
bör omfatta utveckling av skogsområden 
och hållbart 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. Dessa stöd får inte snedvrida 
konkurrensen och de måste vara 
marknadsneutrala och stämma överens 
med miljömålen, även planerna för 
biologisk mångfald. 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. 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.
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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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 92
Kriton Arsenis

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 
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 

(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 
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 
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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 
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.

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 och 
dessa bör inte begränsas till vägar och 
vattentankar. Moderniserad traditionell 
praxis 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 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 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 93
Åsa Westlund

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 50 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärderna enligt prioriteringarna 
fyra och fem.

Or. en

Motivering

För att ytterligare öka den positiva effekt programmet har på begränsningen av 
klimatförändringar samt skyddet och återställandet av den biologiska mångfalden, kan mer 
resurser avsättas till åtgärder för dessa ändamål. Kravet bör vara kopplat till 
prioriteringarna fyra och fem för återställande av ekosystem och resurseffektivitet. På detta 
sätt breddas spännvidden och kommer att omfatta alla åtgärder enligt dessa prioriteringar, 
bland annat investeringar och projekt.

Ändringsförslag 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 

(28) Stöden för ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk bör fortsätta att spela en 
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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 
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 

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 
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. Kommissionen bör 
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begränsningar. genomföra en konsekvensbedömning av 
en ytterligare ökning av detta belopp.

Or. en

Ändringsförslag 95
Kriton Arsenis

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 96
Julie Girling

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 inklusive
rådgivningstjänster, icke-statliga 
organisationer, forskare och kommersiella 
organ som deltar i genomförandet av 
innovationsriktade åtgärder. Nätverket bör 
finansieras som en del av det tekniska 
stödet på unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 98
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 99
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 100
Satu Hassi

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 måste anpassas till 
följderna av klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 101
João Ferreira

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.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

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.

Or. en

Ändringsförslag 103
Julie Girling

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.

Or. en

Ändringsförslag 104
Riikka Manner

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:

Or. en
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Ändringsförslag 105
Satu Hassi

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 
korta leveranskedjor, producentgrupper 
och branschorganisationer.

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

Or. en

Ändringsförslag 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

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 samt jordbruksekologiska 
system och agri-silvo-pastorala 
brukningssystem med särskild inriktning 
på följande:

Or. en

Ändringsförslag 107
Åsa Westlund
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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, samt uppmuntra till sund 
djurhållning, med särskild inriktning på 
följande:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 108
Satu Hassi

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 på 
ett hållbart sätt, bland annat inom Natura 
2000-områden och jordbruk med höga 
naturvärden, och de europeiska 
landskapens karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 109
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Sund djurhållning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

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-, 

(5) Främja en energisparande och 
resurseffektiv användning av 
jordbruksresurser och stödja övergången 
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livsmedels- och skogsbrukssektorn, med 
särskild inriktning på följande:

till en koldioxidsnål och klimattålig 
ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorn, med särskild inriktning 
på följande:

Or. en

Ändringsförslag 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Effektivisera vattenanvändningen inom 
jordbruket.

(a) Effektivisera vattenanvändningen och 
spara vatten inom jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Effektivisera energianvändningen inom 
jordbruket och vid livsmedelsbearbetning.

(b) Öka energisparandet och effektivisera
energianvändningen inom jordbruket och 
vid livsmedelsbearbetning.

Or. en

Ändringsförslag 114
Satu Hassi

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

Or. en

Ändringsförslag 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

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

Or. en

Ändringsförslag 116
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Förbättra klimatpåverkan och 
minska störande lukt genom koncept som 
säkerställer att ingen obehandlad flytande 
gödsel sprids.

Or. de
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Motivering

Boende i jordbruksområden störs i stor utsträckning av spridning av flytande gödsel som inte 
rötats. Målsättningen med förslaget är att öka acceptansen för jordbruket hos befolkningen 
och minska dess miljöpåverkan. Behandlingen av gödseln i en biogasanläggning minskar 
lukten avsevärt och förbättrar klimatpåverkan betydligt.

Ändringsförslag 117
Riikka Manner

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 och arbetstillfällen samt 
utveckling av befintliga småföretag.

Or. fi

Ändringsförslag 118
Karin Kadenbach

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 och en begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, och 
samtidigt säkerställa en hög nivå av 
djurhälsa.

Or. en

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.
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Ändringsförslag 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

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.

Or. en

Ändringsförslag 120
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater med regionala program 
får också för godkännande lägga fram 
nationella villkor med inslag som är 
gemensamma för dessa program utan ett 
separat budgetanslag.

3. Medlemsstater med regionala program 
ska också för godkännande lägga fram 
nationella villkor med inslag som är 
gemensamma för dessa program utan ett 
separat budgetanslag.

Or. it

Ändringsförslag 121
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En analys av situationen i fråga om 
starka och svaga sidor, möjligheter och hot 
[nedan kallad swot-analys] samt 
identifiering av de behov som måste 

(b) En analys av situationen i fråga om 
starka och svaga sidor, möjligheter och hot 
[nedan kallad swot-analys] samt 
identifiering av de behov som måste 
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hanteras i det geografiska område som 
omfattas av programmet och, i tillämpliga 
fall, av de tematiska delprogram som avses 
i artikel 8.

hanteras i det geografiska område som 
omfattas av programmet och, i tillämpliga 
fall, av de tematiska delprogram som avses 
i artikel 8. Swot-analysen syftar till att 
fastställa både företagets bärkraft och 
dess förmåga att bedriva miljövänlig 
jordbruksverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Satu Hassi

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 två områden 
för varje prioriteringsnivå.

Analysen ska bygga på unionens 
prioriteringar för landsbygdsutveckling. 
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 två områden 
för varje prioriteringsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 123
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c – stycke 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) en relevant strategi för innovation, 
miljö – inbegripet de specifika behoven 
inom Natura 2000 – och begränsning av 

utgår
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och anpassning till klimatförändringar 
integreras i programmet,

Or. en

Ändringsförslag 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led m

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 tillämpningen av de 
finansieringsinstrument som avses i 
avdelning IV i förordning (EU) nr 
[CSF/2012].

Or. en

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 125
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 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 
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som bör inbegripas i skogsbruksplanen.
(pb) Identifieringen av områden och 
marktyper som kan beskogas utan 
negativa följder för den biologiska 
mångfalden, miljön eller 
gräslandshabitat.
(pc) En norm för goda skogsbruksmetoder 
som kommer att vara grunden för stöd till 
skogliga åtgärder enligt förordningen om 
stöd för landsbygdsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 126
Britta Reimers

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.

Or. en

Ändringsförslag 127
Karin Kadenbach

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, djurens välfärd,
klimatvänlighet och klimattålighet,
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Or. en

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 128
Britta Reimers

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 och 
klimattålighet, samt hjälpa jordbrukare att 
bearbeta och saluföra sina produkter,

Or. en

Ändringsförslag 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

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.

Or. en
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Ändringsförslag 130
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 132
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– korta och lokala leveranskedjor för 
livsmedel, 

Or. en

Ändringsförslag 134
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

certifieringssystem för jordbruksprodukter 
och livsmedel på frivillig basis endast med 
undantag av system som intygar 
överensstämmelse med rättsliga 
grundläggande krav.

Or. en

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 offentliga tjänster som framställs 
genom att till exempel ta hänsyn till påtagligt högre miljönormer eller djurhållningsnormer.

Ändringsförslag 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

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 och vattenförvaltning, 
eller

Or. en

Motivering

Bygger på föredragandens ändringsförslag 29.

Ändringsförslag 136
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d–da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) är sådana icke-produktiva investeringar 
som är knutna till fullgörandet av 
åtaganden om miljövänligt jord- och 
skogsbruk, rör biologisk mångfald och 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer, 
som höjer skönhets- eller rekreationsvärdet 
för allmänheten i ett Natura 2000-område 
eller andra områden med höga naturvärden 
som ska fastställas i programmet, och 
åtaganden som avser genomförandet av 
direktiven 2009/147/EG, 92/42/EEG och 
2000/60/EG, inklusive inledande 
undersökningar och 
genomförbarhetsstudier,

(da) inte är produktiva investeringar som 
är nödvändiga för att följa obligatoriska 
krav kopplade till ovannämnda direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 137
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 138
Åsa Westlund

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,
(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 direktiv 2000/29/EG för att 
utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
skadegörare har orsakat förstörelse av 
minst 30 % av den berörda 
jordbrukspotentialen.
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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.

Or. en

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.

Ändringsförslag 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 140
Kriton Arsenis

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. I sådant 
fall ska otvetydiga kriterier som 
säkerställer förenlighet med stöd inom 
ramen för andra unionsinstrument anges.

Or. en

Ändringsförslag 141
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) beskogning och skapande av 
skogsmark,

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

Or. en

Ändringsförslag 142
Kriton Arsenis
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) utrustning för förebyggande av 
skogsbränder i skogsområden där risken 
för skogsbränder anses vara medelhög till 
hög, varvid stöd för detta ändamål ska 
beviljas enligt artikel 25 och 
medlemsstaterna, för att vara berättigade
till sådant stöd, i 
skogsbrandsförebyggande syfte ska
avsätta bidrag för samfinansiering av 
utrustning för förebyggande i nämnda 
områden, 

Or. fr

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, vilket är en 
konsekvens av skogsbranden, 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 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis
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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,

Or. fr

Ändringsförslag 145
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 146
Britta Reimers
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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 villkoras av 
hållbart skogsbruk, enligt den definition 
som fastställdes av ministerkonferensen 
om skydd av skogarna i Europa 1993 
(nedan kallat hållbart skogsbruk).

Or. en

Ändringsförslag 147
Kriton Arsenis

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).

Or. en

Ändringsförslag 148
Kriton Arsenis
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd till skogsåtgärder ska baseras på 
en norm för goda skogsbruksmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 149
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Stöd enligt artikel 22.1 a ska beviljas 
privata markägare och arrendatorer, 
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 15 år.

Or. en

Ändringsförslag 150
Kriton Arsenis

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 

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 



AM\902455SV.doc 43/80 PE489.555v01-00

SV

tidiga och sena röjningar, under en period 
om högst tio år.

underhållskostnader, inklusive tidiga och 
sena röjningar, under en period om högst 
tio år.

Or. en

Ändringsförslag 151
Kriton Arsenis

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.

Or. en

Ändringsförslag 152
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 som 
täcker europeiska skogar av alla typer.

Or. en

Ändringsförslag 153
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande av skogsjordbruk Upprättande av skogsjordbruk och 
skogsbete

Or. en

Ändringsförslag 154
Britta Reimers

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.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förebyggande och återställande av 
skogsskador som uppstår till följd av
skogsbränder, naturkatastrofer och 
ekokatastrofer

Förebyggande av risk för skogsbränder

Or. fr

Ändringsförslag 156
Gaston Franco

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 och offentliga skogsägare
och/eller deras sammanslutningar och ska 
täcka kostnaderna för

Or. fr

Ändringsförslag 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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 

(a) tillhandahållande av utrustning för 
förebyggande (vägar, vattenreservoarer, 
diken, brandhinder) som ska utgöra ett 
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underhållskostnader; stöd ska inte beviljas 
för jordbruksrelaterad verksamhet i 
områden som omfattas av åtaganden om 
miljövänligt jordbruk,

nätverk i skog som uppfyller kraven på 
strategier för förebyggande av 
skogsbränder som finns på lokal eller 
regional nivå; stöd ska inte beviljas för 
jordbruksrelaterad verksamhet framför allt
i områden som omfattas av åtaganden om 
miljövänligt jordbruk,

Or. fr

Ändringsförslag 158
Gaston Franco

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 endast beviljas för dessa 
åtgärder i den mån de är förenliga med 
strategier för förebyggande av 
skogsbränder som finns på lokal eller 
regional nivå,

Or. fr

Ändringsförslag 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c–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 förebyggande och övervakning av risk 
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 
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skadegörare, sjukdomar samt 
ekokatastrofer och händelser relaterade 
till klimatförändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 160
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner. För företag över en 
viss storlek, vilken ska fastställas av 
medlemsstaterna i programmet, ska stödet 
beviljas på villkor att stödmottagaren 
lämnar in en skogsbruksplan som 
utförligt beskriver de förebyggande 
målen.

Stödberättigande insatser ska vara 
förenliga med medlemsstaternas 
skogsskyddsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 161
Gaston Franco

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 har beviljats 
enligt artikel 22.1 ba.
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Or. fr

Ändringsförslag 162
Gaston Franco

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 
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.

utgår

Or. fr

Motivering

Det tredje stycket införlivas i stället i artikel 26.

Ändringsförslag 163
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Stöd enligt punkt 1 d ska endast beviljas 
under förutsättning att de behöriga 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
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 20 % 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.

Or. en

Ändringsförslag 164
Gaston Franco

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.

Or. fr
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Motivering

Det fjärde stycket införlivas i stället i artikel 26.

Ändringsförslag 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar som förbättrar
skogsekosystems förmåga att klara 
klimatförändringar och miljövärde

Återställande av skogsskador som 
orsakats av bränder och katastrofer samt 
investeringar som syftar till att förbättra
skogsekosystems förmåga att klara 
klimatförändringar och miljövärde

Or. fr

Ändringsförslag 166
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Stöd enligt artikel 22.1 c och d ska 
beviljas till privata och offentliga
skogsägare i enlighet med bestämmelserna 
i denna artikel. 

Or. fr

Ändringsförslag 167
Kriton Arsenis
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Stöd enligt artikel 22.1 d ska beviljas till 
privata, halvoffentliga och offentliga
skogsägare, kommuner, statligt ägda 
skogar och deras sammanslutningar. Stöd 
får även beviljas till organ som förvaltar 
statligt ägda skogar.

Or. en

Ändringsförslag 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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 skog som eventuellt skadats i 
samband med bränder eller andra 
naturkatastrofer, inbegripet skadegörare, 
sjukdomar samt och händelser relaterade 
till klimatförändringar och katastrofer,
(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 
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ekonomiska vinster på lång sikt.

Or. fr

Ändringsförslag 169
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stöd enligt punkt 2a 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.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Inom punkt 2a ska inget stöd beviljas 
för förlorad inkomst som orsakats av 



AM\902455SV.doc 53/80 PE489.555v01-00

SV

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

Or. fr

Ändringsförslag 171
Kriton Arsenis

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

Or. en

Ändringsförslag 172
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att för de producenter som är (a) att för de producenter som är 
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medlemmar i grupperna anpassa 
produktionen och utbudet till marknadens 
krav,

medlemmar i grupperna anpassa 
produktionen och utbudet till marknadens 
krav och samtidigt främja lokala och 
miljövänliga val av sorter som grundar sig 
på områdets särdrag,

Or. en

Ändringsförslag 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som utgörs av ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark. 
Om det är väl motiverat för att uppnå mål 
på miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare.

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som inför 
jordbruksmetoder och verktyg för 
miljöledning för att anta miljöutmaningar 
i jordbruket på ett integrerat sätt. 
Övergång till ekologiskt jordbruk och 
andra jordbruksekologiska 
produktionssystem ska prioriteras. 
Klimatprojekt ska inriktas på att förbättra 
jordbruksföretagens eller 
jordbrukssystemens prestanda i syfte att 
begränsa växthusgasutsläppen. Om det är 
väl motiverat för att uppnå mål på 
miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas andra 
markförvaltare eller grupper av andra 
markförvaltare. Medlemsstaterna bör 
prioritera existerande miljöåtgärder för 
jordbruket som har bevisad hög 
miljöprestanda.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Åsa Westlund

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 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.
Medlemsstaterna får även besluta om en 
kortare period i 
landsbygdsutvecklingsprogrammen för 
särskilda typer av åtaganden, om det 
påvisas att miljöfördelarna inte äventyras.

Or. en

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 175
Dan Jørgensen

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. 

5. Åtaganden inom ramen för denna åtgärd 
ska göras för en period om fem till sju år. 
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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.

Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna, 
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre eller kortare 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 besluta om att 
perioden ska vara permanent om 
åtagandena tecknas som servitut för 
framtida markanvändning, vilket ska 
registreras i ett nationellt 
fastighetsregister.

Or. en

Ändringsförslag 176
Britta Reimers

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.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den 
högsta nivån vara 30 %.

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Vid permanenta 
åtaganden kan stödet betalas ut i form av 
ett engångsbelopp som täcker hela 
ersättningen. I detta fall måste åtagandena
tecknas som servitut för framtida 
markanvändning och registreras i ett 
nationellt fastighetsregister.

Or. en

Ändringsförslag 178
Riikka Manner

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.

Stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk 
får inte beviljas för att övergå till eller 
bevara åtgärden för ekologiskt jordbruk.

Or. en

Motivering

Enligt åtgärden för miljövänligt jordbruk kan en jordbrukare få finansiering för att till 
exempel införa eller bevara traditionella biotoper eller vidsträckta buffertzoner. Detta bör 
vara ett alternativ även i fortsättningen.
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Ändringsförslag 179
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 9

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 ska ges för bevarande och hållbar 
användning av genetiska resurser i 
jordbruket, för insatser som inte omfattas 
av bestämmelserna i punkterna 1−8. Det 
ska vara obligatoriskt att införa denna 
åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 180
Satu Hassi

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.

Or. en

Ändringsförslag 181
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3
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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 minst ett år.

Or. en

Motivering

För att underlätta under perioden för övergång till ett fullt erkänt ekologiskt jordbruk är det 
bekvämare och enklare för jordbrukaren att få erbjudande om ett ettårsåtagande. Detsamma 
gäller åtaganden för fortsatt ekologisk produktion. Startkostnaderna för ekologisk produktion 
begränsar jordbrukarens incitament att växla fram och tillbaka mellan ekologiskt och 
konventionellt jordbruk. Jordbrukarens åtagande på lång sikt säkerställs på ett bättre sätt om 
jordbrukaren deltar i ett system för certifiering.

Ändringsförslag 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

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 ge jordbrukare incitament att delta 
i uppföljningsåtgärden efter 2020 i syfte 
att uppmuntra 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 
i taget efter det att den första perioden har 
avslutats.
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Or. en

Ändringsförslag 183
Dan Jørgensen

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. 
Då det är nödvändigt för att uppnå eller 
bibehålla de eftersträvade miljöfördelarna
får dock medlemsstaterna besluta om en 
längre eller kortare period inom sina 
landsbygdsutvecklingsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 184
Dan Jørgensen

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 
engångsbelopp per hektar utnyttjad 
jordbruksareal som täcker hela 
ersättningen. I detta fall måste kraven 
tecknas som servitut för framtida 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 185
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) som medför stora förändringar i fråga 
om markanvändning, och/eller stora
restriktioner i fråga om jordbruksmetoder 
som leder till en betydande inkomstförlust.

(d) som medför obligatoriska förändringar 
i fråga om markanvändning, och/eller 
restriktioner i fråga om jordbruksmetoder 
som leder till en betydande inkomstförlust.

Or. en

Ändringsförslag 186
Dan Jørgensen

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.
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Or. en

Ändringsförslag 187
Kriton Arsenis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
separata finansiella budgetar för 
Natura 2000 jordbruksområden, 
Natura 2000 skogsområden och 
jordbruksområden som omfattas av 
förvaltningsplaner för 
avrinningsområden enligt direktiv 
2000/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag 188
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 189
Britta Reimers

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 vad 
gäller lokala administrativa enheter eller på 
en lägre nivå än LAU 2, till exempel 
församlingar.

Or. en

Ändringsförslag 190
Riikka Manner

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 
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investeringar eller ekonomisk verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 191
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Djurskyddsstöd inom ramen för denna 
åtgärd ska beviljas jordbrukare som på 
frivillig basis förbinder sig att göra insatser 
som utgörs av ett eller flera 
djurskyddsåtaganden och som går längre 
än vad som krävs i befintliga 
bestämmelser. Det ska vara obligatoriskt 
att införa denna åtgärd inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. en

Motivering

Bygger på föredragandens ändringsförslag 61.

Ändringsförslag 192
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 193
Kriton Arsenis

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.

Or. en

Ändringsförslag 194
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 195
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 196
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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 197
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna i form av bidrag för skörde-, 
djur- och växtförsäkringar som täcker 
ekonomiska förluster orsakade av 

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
försäkrade jordbrukare och skogsbrukare
i form av bidrag för skörde-, djur-, växt-
och skogsförsäkringar som täcker 
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ogynnsamma väderförhållanden samt djur-
eller växtsjukdomar eller angrepp av 
skadegörare,

ekonomiska förluster orsakade av 
ogynnsamma väderförhållanden, bränder
samt djur- eller växtsjukdomar, angrepp av 
skadegörare eller återplantering av skog,

Or. fr

Ändringsförslag 198
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) ekonomiskt stöd som betalas direkt till 
jordbrukarna eller skogsägarna i form av 
bidrag för skörde-, djur-, växt- och
skogsförsäkringar som täcker ekonomiska 
förluster orsakade av ogynnsamma 
väderförhållanden samt sjukdomar som 
drabbar djur, vilda djur (fåglar) och 
växter eller angrepp av skadegörare,

Or. en

Ändringsförslag 199
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 200
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 201
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 202
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 203
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 204
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram en 
halvtidsrapport om genomförandet av 
riskhanteringsverktygen enligt denna 
förordning till Europaparlamentet och 
rådet, och vid behov föreslå lämpliga 
förbättringsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 205
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skörde-, djur- och växtförsäkring Skörde-, djur-, växt- och skogsförsäkring 

Or. fr

Ändringsförslag 206
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vad gäller skogsbruk får stöd enligt 
artikel 37.1 a endast beviljas för 
försäkringsavtal som täcker förluster som 
orsakats av ogynnsamma
väderförhållanden eller bränder.

Or. fr

Ändringsförslag 207
Satu Hassi
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. När det gäller djursjukdomar får 
ekonomisk ersättning endast beviljas för 
sjukdomar 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, som inte uppstår på 
grund av system som inte är hållbara till 
exempel industriell odling och 
monokulturer.

Or. en

Ändringsförslag 208
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 209
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Möjligheten för redan etablerade 
lokala aktionsgrupper att genomföra de 
studier och åta sig de ledningsfunktioner i 
området som krävs för att nya områden 
ska kunna ansöka om deltagande i 
programmet Leader.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

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,
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Or. en

Ändringsförslag 212
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När det gäller bevattning är det endast 
investeringar som leder till en minskning 
på minst 15 % av den tidigare 
vattenanvändningen eller till 
återanvändning av vatten som ska anses 
vara stödberättigande. Genom undantag 
kan investeringar i nya 
bevattningsinstallationer i de 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
2004 eller senare anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall en 
miljöanalys visar att den berörda 
investeringen är hållbar och inte har någon 
negativ miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 213
Julie Girling

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, forskare och 
kommersiella organ.
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Or. en

Ändringsförslag 214
Satu Hassi
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 och forskare.

Or. en

Ändringsförslag 215
João Ferreira

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,

Or. en

Ändringsförslag 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led a
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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, klimatvänlig 
och klimattålig jordbrukssektor med låga 
utsläpp som fungerar i harmoni med de 
väsentliga naturresurser som jordbruket är 
beroende av,

Or. en

Ändringsförslag 217
Karin Kadenbach

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, produktiv, 
djurvänlig, klimatvänlig och klimattålig 
jordbrukssektor med låga utsläpp som 
fungerar i harmoni med de väsentliga 
naturresurser som jordbruket är beroende 
av,

Or. en

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 218
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja en resurseffektiv, produktiv, 
klimatvänlig och klimattålig 

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

och skogssektor med låga utsläpp som 
fungerar i harmoni med de väsentliga 
naturresurser som jordbruket är beroende 
av,

Or. en

Ändringsförslag 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

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,

Or. en

Ändringsförslag 220
Karin Kadenbach

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) förbättra processerna för att bevara 
miljön, göra anpassningar till och begränsa 
klimatförändringar, och samtidigt skydda 
djurens välfärd,

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 13 i fördraget ska EU visa full hänsyn till djurens välfärd när jordbrukspolitik 
antas. EU bör se till att livsmedelsproducerande djurs välfärd inte påverkas negativt utan 
tvärtom främjas av verksamheten i innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 221
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led d

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.

Or. en

Ändringsförslag 222
Britta Reimers

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.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 224
Corinne Lepage

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.

Or. fr

Ändringsförslag 225
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Minst 50 % av det totala EJFLU-
bidraget till 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
reserveras för åtgärderna enligt 
prioriteringarna 4 och 5.
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Or. en

Motivering

För att ytterligare öka den positiva effekt programmet har på begränsningen av 
klimatförändringar samt skyddet och återställandet av den biologiska mångfalden, kan mer 
resurser avsättas till åtgärder för dessa ändamål. Kravet bör vara kopplat till 
prioriteringarna fyra och fem för återställande av ekosystem och resurseffektivitet. På detta 
sätt breddas spännvidden och kommer att omfatta alla åtgärder enligt dessa prioriteringar, 
bland annat investeringar och projekt.

Ändringsförslag 226
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 66 utgår
Finansiering av insatser som ger ett 
betydande bidrag till innovation
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 och 
anpassning till klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 227
Karin Kadenbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

LU-prioritering 3: Främja organisationen 
av livsmedelskedjan och riskhanteringen

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

Or. en

Ändringsförslag 228
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Bilaga V – avsnitt 3

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

Or. en

Motivering

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


