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KORTFATTAD MOTIVERING

Utvecklingen av landsbygdsområden är viktig för att Europeiska unionens regioner ska kunna 
utvecklas på ett hållbart sätt. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 
1 är inte bara kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, utan är även nära förbunden 
med EU:s mål om att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU, i 
enlighet med artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I 
detta syfte och i syfte att åstadkomma en flerårig finanspolitisk planering, har kommissionen 
dessutom föreslagit en gemensam strategisk ram för alla fonder (nedan kallade GSR-fonder) 
för EJFLU. Alla fonderna i denna ramförordning syftar till att tillsammans bidra till en hållbar 
regional utveckling och därmed till en övergripande harmonisk utveckling av EU. Den 
gemensamma ramen för GSR-fonderna är avsedd att säkerställa att investeringar från alla 
fonder syftar till gemensamma mål. Fonderna är tänkta att samverka för att öka 
synergieffekterna när medel betalas ut, och på så sätt säkerställa högsta möjliga mervärde. 
Samtidigt är målet att minska sådana byråkratiska hinder som står i vägen för lokala aktörers 
användning av mer än en fond. Landsbygdsområden gynnas särskilt av en integrerad 
användning av alla GSR-fonder. Särskilt utsatta grupper som romer kan stödjas och vissa 
regioners oproportionella beroende av monoproduktion kan övervinnas. Detta kräver en 
långtgående harmonisering av genomförandebestämmelserna och inspektionskraven för alla 
fonder. Samtidigt innehåller förordningen om den gemensamma ramen allmänna principer, 
såsom partnerskap och flernivåstyre, iakttagelse av relevanta EU-lagar och nationella lagar, 
främjande av jämställdhet, förebyggande av diskriminering och främjande av en hållbar 
utveckling.

I syfte att möjliggöra ett större europeiskt mervärde bör verksamheterna i GSR-fonderna 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och 
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)) stödja gemensamma EU-prioriteringar så att 
man kan uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. Dessa prioriteringar återspeglar de 
huvudmål och flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin som Europeiska rådet har kommit 
överens om.

Kommissionen har dock på många platser i EJFLU-förordningen misslyckats med att på ett 
konsekvent sätt genomföra dessa punkter. Ändringsförslagen i detta betänkande avser att 
främja ett gemensamt språk i centrala punkter, för att underlätta fondens gemensamma 
programplanering. Det är emellertid av avgörande betydelse för föredraganden att EJFLU kan 
användas tillsammans med andra GSR-fonder i flerfondsprogram eller gemensamma 
operativa program, så att man kan stärka synergieffekterna i de olika fonderna, särskilt på 
lokal nivå. Huvudpunkterna för detta finns förankrade i den allmänna förordningen 
(grundförordningen 2012), inte i EJFLU-förordningen. Föredraganden har dock ändrat 
motsvarande punkter i EJFLU-förordningen i syfte att underlätta gemensamma operativa 
program med andra GSR-fonder. Fördraganden föreslår till exempel att medlemsstaterna i 
övergångsregioner bör kunna anpassa EU:s andel av medfinansiering till de andra GSR-
fonderna i ett gemensamt program.

                                               
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING av den 19 oktober 2011 om stöd till 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) COM(2011).
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Föredraganden stöder kommissionens plan att definiera landsbygdsområden för att stärka 
EJFLU:s fokus på dessa områden. Det vore dock beklagligt om detta skulle medföra att 
metoden med funktionella territoriella områden övergavs. Om landsbygdsområden beaktas för 
sig så kommer det inte att vara möjligt att främja en hållbar utveckling i dessa områden. Om 
man däremot stöder ekonomiska och kulturella band mellan stads- och landsbygdsområden 
och mellan regioner så kommer detta att vara till fördel för landsbygdsregionerna. Detta är 
orsaken till att definitionen av landsbygdsområden även måste omfatta funktionella områden, 
så att man kan säkra ett framgångsrikt genomförande av lokala utvecklingsstrategier.

I Leadermetoden bygger den gemensamma strategiska ramen för GSR-fonderna på positiva 
erfarenheter från de senaste 20 åren av landsbygdsutveckling. I Leadermetoden engageras den 
berörda befolkningen i en hållbar utveckling av deras levnadsmiljö. Leadermetoden är 
världens mest framgångsrika sätt att ge landsbygdsområden ny kraft och stärka den 
socioekonomiska utvecklingen i dessa områden i all deras mångfald. Enligt den så kallade 
”bottom-up”-metoden tar man till vara den lokala befolkningens kunskaper om hur 
svårigheter övervinns bäst och kartlägger outnyttjade möjligheter till utveckling och nya 
arbetstillfällen. Omvänt innebär metoden att man överför ansvaret för utvecklingen på den 
lokala befolkningen. Denna kombination av horisontella och vertikala partnerskap har visat 
att åtgärder på lokal nivå kan samverka och ha en enorm inverkan på skapandet av 
sysselsättning i landsbygdsområden. Människor som aktivt deltar i utvecklingen av sin 
levnadsmiljö känner en större samhörighet med närområdet, och detta motverkar tendensen 
att flytta ifrån hembygden. På så sätt kan man undvika en negativ demografisk utveckling 
Dessutom bidrar den lokala befolkningen aktivt till uppnåendet av Europa 2020-strategins 
mål. Av detta skäl anser föredraganden att det är mycket viktigt att Leadermetoden tillämpas i 
större utsträckning inom regional utveckling, särskilt i områden med en territoriell karaktär, 
med andra ord EU:s prioriteringar 3, 4, 5 och 6 i EJFLU-förordningen. Leadermetoden är 
EU:s populäraste metod på lokal nivå. Den bidrar avsevärt till att göra EU mer synligt bland 
medborgarna.

Kommissionen förklarar och dokumenterar i detalj i sitt arbetsdokument om framtida 
utmaningar för regionerna, ”Regions 2020” 1 att klimatförändringar kan ha en enorm inverkan 
på de ekonomiska, sociala och ekologiska systemen i regionerna. I regioner där det råder stor 
risk för torka, till exempel, finns det risk för konflikter i fråga om hur begränsade 
vattenresurser ska användas. Antalet områden med stor risk för översvämning, kusterosion 
och eld blir allt fler. Detta drabbar i synnerhet jordbruket och landsbygdsturismen, eftersom 
de är beroende av ekosystemtjänster och naturresurser. Samtidigt är dessa sektorer den största 
källan till sysselsättning i landsbygdsområden. I vissa fall kan man till och med ifrågasätta om 
landsbygdsområden verkligen är lämpliga att bo i. Därför har markförvaltningsmetoder och 
skydd av klimat och resurser en territoriell dimension i jordbrukssektorn. Dessa insatser 
spelar en avgörande roll när det gäller att bibehålla boendet på landsbygden och välståndet 
hos befolkningen i dessa områden. Denna aspekt är också uppenbar i föredragandens 
ändringsförslag. Hon tar därmed hänsyn till komplexiteten i utvecklingsstrategier för 
landsbygdsområden i sina överläggningar.

I den slutliga analysen måste syftet vara att så bra och effektivt som möjligt använda EU:s 

                                               
1 SEK(2008)2868 slutlig, 14.11.2008.
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begränsade ekonomiska resurser för att få till stånd en hållbar utveckling i landsbygsområden, 
och därigenom förbättra välståndet hos den lokala befolkningen. Välstånd mäts dock inte 
enbart i form av BNP. Enligt kommissionens meddelande ”Bortom BNP” 1 är BNP ingen 
indikator för miljömässig hållbarhet eller social sammanhållning. En inkluderande och 
deltagande ansats i utvecklingsfrågor kan dock bidra till att få till stånd ett verkligt välstånd i 
landsbygdsområden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 hållbar
utveckling i landsbygdsområden, inklusive 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete.
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 

                                               
1 COM(2009)0433.
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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 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse, med beaktande av 
förbindelserna mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete. De 
tematiska delprogrammen bör bland annat 
beröra unga jordbrukare, kvinnor som är 
verksamma inom jordbruk, småskaliga 
jordbruk, 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 
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omfattar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 
särskilt öka sin konkurrenskraft och 
förbättra sitt resursutnyttjande och sin 
miljöprestanda, samtidigt som de bidrar till 
hållbarhet inom landsbygdsekonomin. I 
syfte att säkerställa att 
kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan även inom systemet för livslångt 
lärande, som dessutom bör anpassas till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder och regionala 
plattformar för utbyte av erfarenheter, 
men även kortvariga utbytes- och 
besöksprogram inom jordbruket bör därför 
också stödjas. Den kunskap och 
information som inhämtas bör göra det 
möjligt för jordbrukare, skogsbrukare,
sammanslutningar och nätverk för 
landsbygdsutveckling, personer som är 
verksamma inom livsmedelsektorn samt
mikroföretag och småföretag på 
landsbygden att särskilt öka sin 
konkurrenskraft och förbättra sitt 
resursutnyttjande och sin miljöprestanda, 
samtidigt som de bidrar till hållbarhet inom 
landsbygdsekonomin. I syfte att säkerställa 
att kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
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kompetens som krävs, och att offentliga 
och offentlig-privata partnerskap 
uppmuntras för tjänster som är riktade till 
alla sociala kategorier.

Motivering

Genom systemet för livslångt lärande kan personer från andra sektorer lockas att flytta över 
till denna sektor.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
jordbruk, nya verksamhetsgrenar, ny 
affärsverksamhet med anknytning till jord-
och skogsbruk, nya investeringar inom 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet, 
nya investeringar i jordbrukets sociala 
struktur och nya investeringar i 
turistverksamhet, är nödvändigt för
landsbygdens utveckling och 
konkurrenskraft. En jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärd bör göra det lättare 
för unga jordbrukare att starta ett jordbruk 
och därefter genomföra en 
strukturanpassning av jordbruksföretaget,
och den bör även främja kvinnligt 
entreprenörskap, även med avseende på
diversifiering av jordbrukare till annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet och 
etablering och utveckling av små- och 
medelstora företag som driver annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet i 
landsbygdsområden. Utveckling av små 
företag med anknytning till jord- och 
skogsbruk som har möjlighet till 
ekonomisk överlevnad bör också 
uppmuntras. För att garantera överlevnaden 
för ny ekonomisk verksamhet som stöds i 
enlighet med denna åtgärd bör stödet 
villkoras mot inlämnande av en affärsplan.
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bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Stöd för nyetablering bör endast omfatta 
den inledande perioden av ett företags 
livstid och inte övergå till driftstöd. Om 
medlemsstaterna väljer att bevilja stöd i 
form av delanslag bör detta göras under 
högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör man dessutom bevilja stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr xxxx 
2012 [förordningen om direktstöd] och 
som åtar sig att överföra hela sitt företag 
och motsvarande stödrättigheter till en 
annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Motivering

Investeringsåtgärderna bör också omfatta jordbrukens expansion till turistverksamhet 
(bondgårdssemester) och social verksamhet (grön omsorg).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Små och medelstora företag utgör 
ryggraden i unionens landsbygdsekonomi.
Syftet med jordbruksutveckling och 
affärsutveckling av annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet bör vara att främja 
sysselsättning och inrätta kvalitativ 
sysselsättning i landsbygdsområden, 
upprätthålla redan befintlig sysselsättning, 
minska säsongsbetonade variationer i 
sysselsättningen, utveckla andra sektorer 
än jordbrukssektorer samt förädling av 
jordbruks- och livsmedelsprodukter, 
samtidigt som företagsintegration och 
lokala former av samarbete mellan 
sektorerna uppmuntras. Projekt som 
samtidigt integrerar jordbruk, hållbar och 
ansvartagande landsbygdsturism, natur-
och kulturarv bör uppmuntras, såväl som 

(22) Små och medelstora företag utgör 
ryggraden i unionens hållbara
landsbygdsekonomi. Syftet med 
jordbruksutveckling och affärsutveckling 
av annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet bör vara att främja 
sysselsättning och inrätta kvalitativ 
sysselsättning i landsbygdsområden, 
framför allt för unga, upprätthålla redan 
befintlig sysselsättning, minska 
säsongsbetonade variationer i 
sysselsättningen, utveckla andra sektorer 
än jordbrukssektorer samt förädling av 
jordbruks- och livsmedelsprodukter, 
samtidigt som företagsintegration och 
lokala former av samarbete mellan 
sektorerna uppmuntras i linje med en 
hållbar regional utveckling. Projekt som 
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investeringar i förnybar energi. samtidigt integrerar jordbruk, hållbar och 
ansvartagande landsbygdsturism, natur-
och kulturarv bör uppmuntras, såväl som 
investeringar i förnybar energi. En hållbar 
utveckling av landsbygdsområden bör 
stärkas genom att man främjar 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Stöden 
bör därför beviljas till åtgärder som har 
detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. I enlighet med dessa 
mål bör man främja utveckling av tjänster 
och infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 

(24) Utvecklingen av lokal infrastruktur 
och lokala bastjänster i 
landsbygdsområden, även 
fritidsverksamhet och kultur, förnyelse av 
byar och verksamheter som syftar till att 
återställa och uppgradera byars kultur- och 
naturarv och landsbygdslandskapet är
faktorer som krävs för att förverkliga 
tillväxtpotentialen och möjligheten att
främja landsbygdsområdens hållbarhet.
Hållbar utveckling av landsbygdsområden 
bör stärkas genom att man främjar 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete. 
Stöden bör därför beviljas till åtgärder som 
har detta syfte, inbegripet tillgång till 
informations- och kommunikationsteknik 
samt utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. Samhällsledda 
lokala utvecklingsinitiativ bör prioriteras.
I enlighet med dessa mål bör man främja 
utveckling av tjänster och infrastruktur som 
leder till social inkludering och motverkar 
tendenser till social och ekonomisk 
nedgång och avfolkning av 
landsbygdsområden. För att ett sådant stöd 
ska kunna uppnå maximal verkan bör de 
åtgärder som omfattas genomföras i 
enlighet med eventuella befintliga planer 
för utveckling av kommuner och deras 
bastjänster som utarbetas av en eller flera 
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förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
bör kommissionen ha befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
när det gäller att definiera vilka typer av 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) För att säkerställa att unionens medel 
används effektivt och att jordbrukare i hela 
unionen likabehandlas bör bergsområden 
och områden med naturliga eller andra 
särskilda svårigheter definieras i enlighet 
med objektiva kriterier. När det gäller 
områden med naturbetingade svårigheter 
bör det finnas kriterier som underbyggs av 
pålitliga vetenskapliga rön som tar hänsyn 
till de berörda områdenas särskilda 
egenskaper och utvecklingsmål, och som i 
tillräcklig utsträckning skräddarsys efter 
omfattningen av de inneboende 
naturbetingade svårigheterna i dessa 
områden och jordbruksföretagens 
produktionsinriktning och/eller 
ekonomiska struktur i ett visst område.

Motivering

Resultatet av kommissionens meddelande om bättre riktat stöd till jordbrukare i områden med 
naturbetingade svårigheter (COM(2009)0161) är inte tillfredsställande. De särskilda 
förhållandena i medlemsstaterna måste beaktas och det bör skapas tillräckliga 
differentieringsmöjligheter för olika produktionsinriktningar.
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Ändringsförslag 8

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Genomförande av innovationsprojekt 
inom ramen för EIP bör utföras av 
verksamhetsgrupper som sammanför 
jordbrukare, forskare, rådgivare, företag 
och andra aktörer som är berörda av 
innovation i jordbrukssektorn. För att 
säkerställa att resultaten från sådana 
projekt kommer hela sektorn till godo bör 
resultaten spridas.

(52) Genomförande av innovationsprojekt 
inom ramen för EIP bör utföras av 
verksamhetsgrupper som sammanför 
jordbrukare, forskare, rådgivare, företag 
och andra aktörer som är berörda av 
innovation i jordbrukssektorn. För att 
säkerställa att resultaten från sådana 
projekt kommer hela sektorn till godo bör
man stödja spridningen av resultaten och 
finansiera åtgärder för detta ändamål, 
inbegripet tekniskt stöd, med medel från 
olika källor.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Ansvaret för övervakning av 
programmet bör delas mellan 
förvaltningsmyndigheten och den
övervakningskommitté som inrättas för
detta ändamål. Övervakningskommittén 
bör ha som uppgift att övervaka 
effektiviteten vid genomförandet av 
programmet. Därför bör denna kommittés 
ansvarsområden fastställas.

(61) Ansvaret för övervakningen av 
programmet bör delas mellan 
förvaltningsmyndigheten och en
övervakningskommitté som inrättas för
ändamålet. Övervakningskommitténs 
sammansättning, funktioner och 
ansvarsområde bör fastställas i enlighet 
med artiklarna 41–43 och artikel 5 i 
förordning [grundförordningen 2012]. En 
gemensam övervakningskommitté kan 
inrättas för 
landsbygdsutvecklingsprogram och 
program inom andra GSR-fonder som 
genomförs på samma territoriella område.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) sammanfattas den strategiska 
helhetssynen på 
landsbygdsutvecklingspolitiken,

(c) sammanfattas den strategiska 
helhetssynen på 
landsbygdsutvecklingspolitiken, inklusive 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete,

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) fastställs regler för att säkerställa
samordning mellan EJFLU och övriga 
unionsinstrument.

(f) fastställs regler för att säkerställa att
EJFLU samordnas och är samstämd med 
samliga GSR-fonder och övriga 
unionsinstrument.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) åtgärd: ett antal insatser som bidrar till 
en eller flera av unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

(c) åtgärd: ett antal insatser som bidrar till 
en eller flera av unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling, inklusive 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) insats: projekt, grupp av projekt, avtal, 
arrangemang eller annan verksamhet som 
valts ut i enlighet med kriterierna för det 
berörda 
landsbygdsutvecklingsprogrammet, och 
som genomförs av en eller flera 
stödmottagare på ett sätt som möjliggör att 
en eller flera av unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling kan uppnås.

(d) insats: projekt, grupp av projekt, avtal, 
arrangemang eller annan verksamhet som 
valts ut i enlighet med kriterierna för det 
berörda 
landsbygdsutvecklingsprogrammet, och 
som genomförs av en eller flera 
stödmottagare på ett sätt som möjliggör att 
en eller flera av unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling kan uppnås, 
inklusive möjligheten att kombinera stöd 
från olika GSR-fonder, inbegripet för en 
enda prioriterad typ av program som 
samfinansieras genom Eruf och ESF 
enligt vad som avses i artikel 87.1 i 
förordning [grundförordningen].

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) lokal utvecklingsstrategi: ett antal (g) lokal utvecklingsstrategi: ett antal 
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sammanhållna insatser som svarar mot 
lokala mål och behov, som bidrar till att 
uppnå unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling och som genomförs i
ett partnerskap på lämplig nivå.

sammanhållna insatser som svarar mot 
lokala mål och behov, som bidrar till att 
uppnå unionens prioriteringar för hållbar
landsbygdsutveckling, inbegripet 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete, och 
som genomförs i partnerskap på särskilda 
subregionala territoriella nivåer.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(t) kort leveranskedja: leveranskedja som 
omfattar ett begränsat antal ekonomiska 
aktörer som idkar samarbete och arbetar 
för lokal ekonomisk utveckling samt nära 
geografiska och sociala förbindelser mellan 
tillverkare och konsumenter;

(t) kort livsmedelsleveranskedja:
leveranskedja som omfattar ett begränsat 
antal producenter, företrädesvis 
småjordbrukare, som idkar samarbete och 
arbetar för lokal ekonomisk utveckling 
samt nära geografiska och sociala 
förbindelser mellan tillverkare och 
konsumenter;

Ändringsförslag 17

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
inom ramen för en europeisk strategi för 
landsbygdsutveckling genom att främja en 
hållbar landsbygdsutveckling och 
ekonomisk tillväxt i landsbygdsområden i
hela unionen på ett sätt som kompletterar 
den gemensamma jordbrukspolitikens 
andra instrument och som innebär att den 
samordnas med och kompletterar
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. Fonden ska 
bidra till att unionens jordbruks-
livsmedels och skogsbrukssektorer blir 
mer territoriellt och miljömässigt
balanserade, klimatvänliga och 
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klimattåliga samt konkurrenskraftiga, 
produktiva och innovativa.

Motivering

Målen för EJFLU bör stämma överens med tillväxtmålen för Europa 2020-strategin, och 
därför bör jord- och skogsbruksföretagens konkurrenskraft nämnas. I ändringsförslag 29 i 
Regionkommitténs yttrande understryks att det krävs en genuin strategi för 
landsbygdsutveckling på EU-nivå. Denna strategi måste samordnas med och komplettera 
stödet inom ramen för sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En territoriellt balanserad utveckling av
landsbygdsområden.

(3) En territoriellt balanserad utveckling av 
landsbygdsekonomin och 
landsbygdsamhällena, inbegripet 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetet med att uppnå målen för 
landsbygdsutvecklingen, vilka bidrar till 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt som inkluderar alla, ska 
bedrivas på grundval av följande sex 
unionsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling som bygger på de 
relevanta tematiska målen inom den 
gemensamma strategiska ramen:

Arbetet med att uppnå målen för 
landsbygdsutvecklingen, vilka bidrar till 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt som inkluderar alla, ska 
bedrivas på grundval av följande sex 
unionsprioriteringar och deras 
investeringsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling som bygger på de 
relevanta tematiska målen inom den 
gemensamma strategiska ramen:

Ändringsförslag 20
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Underlätta omstrukturering och 
modernisering av jordbruk och
diversifiering av jordbruksverksamheten.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underlätta generationsbyte inom 
jordbrukssektorn.

(b) Främja generationsbyte och underlätta 
för nya deltagare i jordbruks- och 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja riskhantering inom jordbruket. (b) Stödja riskhantering inom jordbruket
genom försiktighetsåtgärder.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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 

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

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Effektivisera vattenanvändningen inom 
jordbruket.

(a) Öka effektiviteten och besparingarna i
vattenanvändningen inom jordbruket.
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Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Effektivisera energianvändningen inom 
jordbruket och vid livsmedelsbearbetning.

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

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 –punkt 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 lokal tillgång till och 
användning av förnybara energikällor, 
biprodukter, avfall, rester och andra råvaror 
som inte är avsedda till livsmedel för 
biologisk-ekonomiska ändamål.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Uppmuntra till ekonomisk
diversifiering av befintliga mikro- och
småföretag, skapande av nya mikro- och 
småföretag, med betoning på sådana 
företag som startas av kvinnor och unga 
människor, och skapande av
arbetstillfällen.

Motivering

Ändringsförslag 32 från Regionkommittén.



PE492.639v02-00 20/40 AD\913615SV.doc

SV

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Främja lokal utveckling på 
landsbygden.

(b) Främja hållbar lokal utveckling på 
landsbygden.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ska råda överensstämmelse 
mellan det stöd som beviljas av EJFLU 
och de åtgärder som finansieras av de 
övriga GSR-fonderna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram infoga 
tematiska delprogram som bidrar till 
unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling och som avser 
fastställda behov, särskilt när det gäller

1. Medlemsstaterna får i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram infoga 
tematiska delprogram som bidrar till 
unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling, som tar hänsyn till 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete och
som avser fastställda behov, särskilt när det 
gäller

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led c



AD\913615SV.doc 21/40 PE492.639v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) bergsområden som avses i artikel 33.2, (c) bergsområden som avses i artikel 33.2
och sådana områden med avsevärda 
naturliga begränsningar som avses i 
artikel 33.4,

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Resultatet av den strategiska 
miljöbedömningen av programmet som 
genomförs i enlighet med 
direktiv 2001/42/EG.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I samband med lokal utveckling, en 
särskild beskrivning av 
samordningsmekanismerna mellan lokala 
utvecklingsstrategier, samarbetsåtgärden 
som avses i artikel 36, grundläggande 
tjänster och förnyelse av samhällen i 
landsbygdsområden som avses i artikel 21 
och stödet för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet i landsbygdsområden 
inom ramen för jordbruks- och 
affärsutvecklingsåtgärden i 
landsbygdsområden som avses i artikel 20.

(f) I samband med lokal utveckling, en 
särskild beskrivning av 
samordningsmekanismerna mellan lokala 
utvecklingsstrategier, samarbetsåtgärden 
som avses i artikel 36, grundläggande 
tjänster och förnyelse av samhällen i 
landsbygdsområden som avses i artikel 21, 
inbegripet förbindelser mellan stad och
landsbygd och regionöverskridande 
samarbete, och stödet för annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet i 
landsbygdsområden inom ramen för 
jordbruks- och affärsutvecklingsåtgärden i 
landsbygdsområden som avses i artikel 20.

Ändringsförslag 36
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) En analys av vilka behov som finns 
med avseende på övervaknings- och 
utvärderingskraven och den 
utvärderingsplan som avses i artikel 49 i 
förordning (EU) nr [CSF/2012];
medlemsstaten ska tillhandahålla 
tillräckliga resurser och 
kapacitetsbyggande verksamheter för de 
behov som identifieras.

utgår

Ändringsförslag 37

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

(m) Information om komplementariteten 
med åtgärder som finansieras via andra 
instrument inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, och om 
de mekanismer som säkrar samordning 
med sådana åtgärder som får stöd från 
andra GSR-fonder.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – leden o och p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Vilka parter, enligt artikel 5 i 
förordning (EU) nr [CSF/2012], som 
utsetts och resultaten från deras samråd.

(o) Vilka parter, enligt artikel 5 i 
förordning (EU) nr [GSR/2012], som 
utsetts, åtgärder för att göra parterna 
delaktiga i utarbetande, genomförande, 
övervakning och utvärdering av 
programmet i enlighet med den 
europeiska uppförandekoden i artikel 5 i 
förordning [grundförordningen] samt
resultatet från samrådet med parterna, i 
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tillämpliga fall de huvudsakliga delar i det 
nationella landsbygdsnätverkets 
handlingsplan och struktur som avses i 
artikel 55.3 och bestämmelser för dess 
förvaltning, dvs. grundvalen för 
nätverkets årliga handlingsplaner.

(p) I tillämpliga fall, de huvudsakliga 
delarna i det nationella 
landsbygdsnätverkets handlingsplan och 
struktur som avses i artikel 55.3 och 
bestämmelser för dess förvaltning, dvs. 
grundvalen för nätverkets årliga 
handlingsplan.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskapsöverföring och 
informationsåtgärder

Kunskapsöverföring, utbyte av hållbara 
metoder och informationsåtgärder

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd inom ramen för denna åtgärd får inte 
avse kurser eller praktik som är en del av 
den normala utbildningen på högstadienivå 
eller högre.

Stöd inom ramen för denna åtgärd får inte 
avse kurser eller praktik som är en del av 
den normala utbildningen på högstadienivå 
eller högre, men det kan avse kurser som 
ges inom ramen för systemet för livslångt 
lärande eller i omskolningssyfte och som 
är anpassade till landsbygdsaktörernas 
behov.

Motivering

Systemet för livslångt lärande möjliggör omskolning och utveckling av nya verksamheter.
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organ som tillhandahåller 
kunskapsöverförings- och 
informationstjänster ska ha lämplig 
kapacitet i form av kvalificerad personal 
och regelbunden utbildning för att kunna 
utföra sin uppgift.

Organ och nätverk som tillhandahåller 
kunskapsöverförings- och 
informationstjänster ska ha lämplig 
kapacitet i form av kvalificerad personal 
och regelbunden utbildning för att kunna 
utföra sin uppgift.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödberättigande kostnader inom ramen 
för denna åtgärd ska utgöras av 
kostnaderna för att organisera och leverera
kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärder. När det gäller 
demonstrationsprojekt får stödet även täcka 
relevanta investeringskostnader. Kostnader 
för resa, inkvartering och dagliga utgifter 
för deltagarna liksom kostnaden för en 
avbytare till jordbruket ska också vara 
stödberättigande.

4. Stödberättigande kostnader inom ramen 
för denna åtgärd ska utgöras av 
kostnaderna för att organisera och leverera 
kunskapsutbyte och kunskapsöverföring 
eller informationsåtgärder. När det gäller 
demonstrationsprojekt får stödet även täcka 
relevanta investeringskostnader. Kostnader 
för resa, inkvartering och dagliga utgifter 
för deltagarna liksom kostnaden för en 
avbytare till jordbruket ska också vara 
stödberättigande.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– korta och lokala leveranskedjor för 
livsmedel,

Ändringsförslag 44

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

(aa) bidrar till att främja tillväxt, skydda 
arbetstillfällen längs hela 
produktionskedjan och utveckla nya 
verksamhetsgrenar för jordbruk, t.ex. på 
turistområdet eller på det sociala området,

Motivering

Investeringsåtgärderna bör omfatta jordbruks expansion till turismverksamhet 
(bondgårdssemester) och social verksamhet (grön omsorg).

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Det nuvarande systemet för förtidspensioner bör bevaras.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Stöd enligt punkt 1 a ii ska beviljas 
jordbrukare eller medlemmar i 
jordbrukshushåll med diversifiering i 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet, 
andra invånare i landsbygdsområden och 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet.

Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas 
mikroföretag och små företag som bedriver 
annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
på landsbygden, jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet och andra 
invånare i landsbygdsområden.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring eller utvidgning av 
alla typer av småskalig infrastruktur, med 
beaktande av förbindelser mellan stad och 
landsbygd, och inbegripet investeringar i
energieffektivitetsåtgärder och förnybar 
energi.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkterna 2 och 3

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 
endast gälla småskalig infrastruktur enligt 
varje medlemsstats definition i
programmet. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband och decentraliserad förnybar 
energiförsörjning. I sådant fall ska 
otvetydiga kriterier som säkerställer 
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förenlighet med stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.

3. Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella planer 
för utveckling av landsbygdskommuner 
och deras grundläggande tjänster samt ska i 
förekommande fall vara förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.

Investeringar enligt punkt 1 ska vara 
stödberättigande om relevanta insatser 
genomförs i enlighet med eventuella planer 
för utveckling av landsbygdskommuner 
och deras grundläggande tjänster samt ska i 
förekommande fall vara förenliga med 
varje befintlig lokal utvecklingsstrategi.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 51

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 

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
eller på mark som är lämplig för 
jordbruk, eller som har investerat i 
åtgärder för klimatanpassning. Om det är 
väl motiverat för att uppnå mål på 
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markförvaltare. miljöområdet får stöd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk även beviljas 
grupper av jordbrukare.

Motivering

Målgruppen för denna åtgärd är i första hand jordbrukarna. Redan befintliga program och 
åtgärder bör vägas in.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Stöd ska endast beviljas för åtaganden 
som görs utöver de tillämpliga bindande 
normerna enligt avdelning VI kapitel I i 
förordning (EU) nr xxxx/2012 [den 
horisontella förordningen], tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

Motivering

Alla åtgärder för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk bör utan höjning av baslinjen kunna 
godkännas som miljöanpassningsåtgärder inom ramen för direktstöd.

Ändringsförslag 53

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 

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

har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %. Stöd från EJFLU kan 
avse åtgärder som omfattas av 
avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) 
nr xxxx 2012 (direktivet om direktstöd).

Motivering

Certifierade miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket bör automatiskt uppfylla kraven på 
miljöanpassning. Därför bör alla åtgärder räknas och vara stödberättigade för 
miljöanpassning under båda pelarna.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Extrakostnader och inkomstbortfall ska 
beräknas i jämförelse med de områden som 
inte påverkas av naturliga eller andra 
särskilda begränsningar, där hänsyn ska tas 
till stöd enligt avdelning III kapitel 3 i 
förordning (EU) nr xxxx 2012 
(förordningen om direktstöd). Stöden ska 
differentieras i tillräcklig utsträckning 
enligt följande kriterier:
– regionens särskilda situation och 
utvecklingsmål,
– omfattningen av de varaktiga naturliga 
begränsningar som påverkar 
jordbruksverksamheten,
– jordbruksföretagets 
produktionsinriktning och eventuellt dess 
ekonomiska struktur.

Motivering

Jordbruksföretag med olika produktionsformer i olika produktionsområden har olika 
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driftsutgifter och driftskostnader, vilket man måste ta med i beräkningen.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) informations- och säljfrämjande
verksamheter på lokal nivå avseende
utvecklingen av korta leveranskedjor och 
lokala marknader,

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) stöd kan även avse kostnader som 
uppstår i samband med informations- och 
saluföringsåtgärder för produkter inom 
ramen för det kvalitetssystem som avses i 
punkt 1,

Ändringsförslag 58
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Utvecklingen och marknadsföringen av jordbruksbaserad turism har utomordentligt stor 
betydelse för landsbygden, eftersom denna näringsgren i många regioner är särskilt kopplad 
till jordbruk.

Ändringsförslag 59

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) utveckling av projekt för socialt 
jordbruk, (t.ex. grön omsorg),

Motivering

Utvecklingen av verksamheter för socialt jordbruk, med EU-projektet ”grön omsorg” som 
föredöme, är viktig, dels för landsbygden, dels som en ytterligare ny näringsgren för 
jordbruk.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utöver de uppgifter som avses i artikel 
30 i förordning (EU) nr [GSR/2012] kan 
lokala aktionsgrupper också
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) på egen hand eller tillsammans med 
partners genomföra åtgärder med en bred 
territoriell dimension, så kallade 
paraplyprojekt, inom den lokala 
utvecklingsstrategin.

Motivering

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

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Då man beaktar de betydande problem som lokala aktionsgrupper står inför då det gäller att 
få tillgång till krediter, föreslår vi att förskottsbeloppet ökas till 80 %.

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Förberedande stöd enligt led b kan 
ges i form av förhandsbetalningar om upp 
till 100 % av det offentliga stödet, om en 
sådan möjlighet förutses i programmet.

Motivering

Jag föreslår att ytterligare en punkt läggs till, som inför regler som möjliggör 
förhandsbetalningar om upp till 100 procent för genomförandet av ett paraplyprojekt. Detta 
skulle gälla projekt som omfattar partners som inte ansöker om stödet individuellt på grund 
av ekonomiska svårigheter. Inom ramen för ett paraplyprojekt skulle en lokal aktionsgrupp 
kunna överföra finansiella medel till sina partners på förhand.
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Ändringsförslag 66

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.

Ändringsförslag 67

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

Ändringsförslag 68

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 spetsvetenskaplig
kunskap, lokalt kunnande, teknik och 
jordbrukare, landsbygdssamhällen, företag 
och rådgivningstjänster.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) informera vetenskapssamhället om 
vilka forskningsbehov som finns när det 
gäller dagens jordbruksmetoder.

(c) informera vetenskapssamhället om 
vilka forskningsbehov som finns utifrån 
jordbrukarnas och 
landsbygdssamhällenas perspektiv.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Den resultatreserv som avses i artikel 18 i förordning (EU) nr [GSR /2012] ska utgå.

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från punkt 3 första 
stycket led b i denna artikel får 
medlemsstaterna öka det högsta EJFLU-
stödet till åtgärder som avses i 
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artiklarna 21 och 31 i denna förordning i 
program som genomförs i 
övergångsregioner enligt vad som avses i 
artikel 82.2 i grundförordningen för att 
skapa överensstämmelse med 
samfinansieringsnivån i andra GSR-
fonder för denna kategori av regioner, 
särskilt i program med stöd från flera 
fonder.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utgifter som medfinansieras av EJFLU 
får inte medfinansieras genom stöd från 
strukturfonderna, Sammanhållningsfonden 
eller något annat av unionens 
finansieringsinstrument.

6. Utgifter för en konkret åtgärd eller för 
en del av en konkret åtgärd som 
medfinansieras av EJFLU får inte 
medfinansieras genom stöd från 
strukturfonderna, Sammanhållningsfonden 
eller något annat av unionens 
finansieringsinstrument. Detta får inte 
begränsa eller förhindra användningen 
av en metod för programplanering där 
man kombinerar stöd från olika GSR-
fonder, vilket kan behövas för att nå de 
tematiska målen i artikel 9 i förordning 
[GSR/2012] på ett konsekvent och 
integrerat sätt.

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Såsom redan togs upp i de nu slutförda trepartsförhandlingarna om budgeten, bör det vara 
möjligt att ersätta det nationella bidraget till stödberättigande offentliga medel med privata 
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bidrag. Detta är framför allt nödvändigt med tanke på de nuvarande budgetåtstramningarna i 
medlemsstaterna, så att problem i samband med medlemsstaternas bidrag till 
samfinansieringen kan kompenseras med bidrag från privata investerare.

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För finansiella medel som överförs till 
EJFLU enligt artikel 7.2 i förordning 
(EU) nr xxxx 2012 [förordningen om 
direktstöd] gäller den enhetliga 
bidragsnivån i punkt 3.

Motivering

Medel som överförs till EJFLU av flexibilitetsskäl bör för enhetlighetens skull omfattas av 
samma bidragsnivå som andra åtgärder inom EJFLU.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater med regionala program får 
upprätta en nationell 
övervakningskommitté som ska samordna 
genomförandet av dessa program i 
förhållande till de nationella villkoren och 
användningen av ekonomiska resurser.

Medlemsstater med regionala program får 
upprätta nationella eller regionala 
övervakningskommittéer. Nationella 
övervakningskommittéer ska samordna 
genomförandet av de regionala 
programmen i förhållande till den
nationella ramen.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Granska den verksamhet och de utfall 
som hänför sig till utvärderingsplanen för 

(b) Granska den utvärderingsplan som 
lagts fram av förvaltningsmyndigheten 
och framskridandet av dess 
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programmet. genomförande.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 maj 2016 och den 31 maj
varje år därefter till och med 2023 ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en årlig rapport om genomförandet av 
landsbygdsutvecklingsprogrammet under 
det föregående kalenderåret. Den rapport 
som lämnas in 2016 ska avse kalenderåren 
2014 och 2015.

1. Senast den 30 juni 2016 och den 30 juni
varje år därefter till och med 2022 ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
en årlig rapport om genomförandet av 
landsbygdsutvecklingsprogrammet under 
det föregående kalenderåret. Den slutliga 
genomföranderapporten ska lämnas in av 
medlemsstaten senast den 31 december 
2023. Den rapport som lämnas in 2016 ska 
avse kalenderåren 2014 och 2015.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under 2023 ska medlemsstaterna göra en
utvärdering i efterhand av vart och ett av 
sina landsbygdsutvecklingsprogram.
Rapporten ska överlämnas till 
kommissionen senast den 
31 december 2023.

Under 2023 ska medlemsstaterna ta fram
en rapport med en utvärdering i efterhand 
av vart och ett av sina 
landsbygdsutvecklingsprogram. Rapporten 
ska vara slutförd senast den 
31 december 2023.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 89 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om landsbygdsutvecklingsprogrammet 
föreskriver instrument som innehåller 
inslag av statligt stöd ska dessa 
instrument inte behöva anmälas separat.
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Motivering

Jag anser att EU:s lagstiftning bör ändras så att man undviker krav på separat anmälan för 
särskilda stödinstrument, utgående ifrån deras förenlighet med konkurrenspolitiken.
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