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Ändringsförslag 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Medlemsstaterna bör kunna ta med 
tematiska delprogram i sina 
landsbygdsutvecklingsprogram för att 
hantera särskilda behov i områden av 
särskild betydelse. De tematiska 
delprogrammen bör bland annat beröra 
unga jordbrukare, småbrukare, kvinnor 
som arbetar inom detta område, 
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.

Or. ro

Motivering

Väldigt många kvinnor arbetar inom jordbruket, men deras arbete ignoreras ofta, trots att 
många av dem på egen hand försörjer sin familj genom jordbruksarbetet.

Ändringsförslag 88
Luís Paulo Alves

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, 
bergsområden, regioner i de yttersta 
randområdena 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.

Or. pt

Ändringsförslag 89
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(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 
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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.

förekomma i form av traditionella kurser 
utan även genom systemet för livslångt 
lärande, som dessutom måste anpassas 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, samtidigt som 
offentlig-privata partnerskap för tjänster 
som är anpassade efter alla 
befolkningsgrupper bör främjas. 

Or. ro

Motivering

Genom systemet för livslångt lärande kan arbetslösa personer som tidigare varit verksamma 
inom andra sektorer flytta över till denna sektor.

Ändringsförslag 90
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 



PE494.555v01-00 6/43 AM\909845SV.doc

SV

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.

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 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, 
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.

Or. ro

Ändringsförslag 91
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 

(21) Etablering och utveckling av ny 
ekonomisk verksamhet i form av nya 
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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 
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.

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 nödvändig 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 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 
med anknytning till jord- och skogsbruk
bör också uppmuntras. För att garantera 
överlevnaden för ny ekonomisk 
verksamhet som stöds i enlighet med denna 
åtgärd bör stödet villkoras mot inlämnande 
av en affärsplan. Stöd för nyetablering bör 
endast omfatta den inledande perioden av 
ett företags livstid och inte övergå till 
driftstöd. Om medlemsstaterna väljer att 
bevilja stöd i form av delanslag bör detta 
göras under högst fem år. För att främja 
omstruktureringen inom jordbrukssektorn 
bör det dessutom beviljas stöd i form av 
årliga utbetalningar till jordbrukare som 
deltar i ordningen för småbrukare enligt 
avdelning V i förordning (EU) nr DP/2012 
och som åtar sig att överföra hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter till 
en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. de

Motivering

Investeringsåtgärderna ska i varje fall stå öppna för ett ökat utbud både inom turistnäringen 
(bondgårdssemester) och den sociala omsorgen (grön omsorg).
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Ändringsförslag 92
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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.

(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 främja entreprenörskap 
bland kvinnor, bland annat genom en
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 
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 
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en annan jordbrukare som inte deltar i den 
ordningen.

Or. ro

Motivering

Nya arbetsplatser kan skapas i landsbygdsområdena inom ramen för annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet.

Ändringsförslag 93
Petru Constantin Luhan

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 
investeringar i förnybar energi.

(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 framför allt till förmån 
för unga människor 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 
investeringar i förnybar energi.

Or. ro

Ändringsförslag 94
Petru Constantin Luhan
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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 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

(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 tillgängliggöra 
tillväxtpotentialen och möjligheten att 
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 
förnyelsebara energiinfrastrukturer som får 
komma i fråga för stöd.

Or. ro

Ändringsförslag 95
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Producentgrupper hjälper jordbrukare 
att gemensamt möta de utmaningar som 
ökad konkurrens och konsolidering av 
nedströmsmarknader innebär i samband 
med saluföringen av deras produkter, även 
på lokala marknader. Därför bör införande 
av producentgrupper uppmuntras. För att 
garantera att de begränsade ekonomiska 
resurserna används på bästa sätt bör endast 
producentgrupper som kan betecknas som 
små och mellanstora företag få stöd. För att 
garantera att producentgruppen blir 
lönsam bör en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentgruppen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

(27) Producentorganisationer hjälper 
jordbrukare att gemensamt möta de 
utmaningar som ökad konkurrens och 
konsolidering av nedströmsmarknader 
innebär i samband med saluföringen av 
deras produkter, även på lokala marknader. 
Därför bör införande eller utvidgandet av 
producentorganisationer uppmuntras. För 
att garantera att de begränsade ekonomiska 
resurserna används på bästa sätt bör endast 
producentorganisationer som kan 
betecknas som små och mellanstora företag 
få stöd. För att garantera att 
producentorganisationen blir lönsam bör 
en affärsplan lämnas in för att 
medlemsstaterna ska godkänna 
producentorganisationen. För att undvika 
driftstöd och behålla stödets uppmuntrande 
verkan bör det löpa under högst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 96
Richard Seeber

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,

(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 i första hand
uppmuntra jordbrukarna 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, 
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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.

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 i 
enlighet med principen om att 
förorenaren betalar bidra till att täcka 
extrakostnader och inkomstbortfall till 
följd av åtaganden som gjorts. Resultatet 
av erkända insatser för miljövänligt 
jordbruk bör räknas av mot 
miljöåtaganden inom ramen för 
direktstödet. 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 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. Denna åtgärd bör främst 
kunna utnyttjas av jordbrukets 
företagsledare.

Or. de

Ändringsförslag 97
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Stöden till jordbrukare i bergsområden 
och i andra områden med naturliga eller 
andra särskilda svårigheter bör genom 
främjande av fortsatt användning av 
jordbruksmark bidra till att bevara 
landskapsbilden och till att bevara och 
främja hållbara jordbruksmetoder. För att 
säkerställa att ett sådant stöd blir 
verkningsfullt bör utbetalningarna 
kompensera jordbrukare för det 
inkomstbortfall och de extrakostnader som 
rör det berörda områdets nackdelar.

(32) Stöden till jordbrukare i 
bergsområden, regioner i de yttersta 
randområdena och i andra områden med 
naturliga eller andra särskilda svårigheter 
bör genom främjande av fortsatt 
användning av jordbruksmark bidra till att 
bevara landskapsbilden och till att bevara 
och främja hållbara jordbruksmetoder. För 
att säkerställa att ett sådant stöd blir 
verkningsfullt bör utbetalningarna 
kompensera jordbrukare för det 
inkomstbortfall och de extrakostnader som 
rör det berörda områdets nackdelar.

Or. pt

Ändringsförslag 98
Richard Seeber

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 och ger 
utrymme för de regionala 
förutsättningarna och utvecklingsmålen 
samt i tillräcklig utsträckning skiljer sig åt 
i förhållande till varaktiga naturbetingade 
svårigheter och jordbruksföretagens 
produktionsinriktning respektive 
ekonomiska struktur.
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Or. de

Motivering

Resultatet av kommissionens meddelande om bättre riktat stöd till jordbrukare i områden med 
naturbetingade svårigheter (COM(2009)0161) är inte tillfredsställande och måste i varje fall 
ge utrymme för medlemsstaternas särskilda förutsättningar. Det bör skapas tillräckliga 
differentieringsmöjligheter för olika verksamhetsformer.

Ändringsförslag 99
Luís Paulo Alves

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, 
regioner i de yttersta randområdena 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.

Or. pt

Ändringsförslag 100
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Leader-modellen för lokal utveckling (38) Leader-modellen för lokal utveckling 
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har genom sitt underifrånperspektiv under 
ett antal år påvisats vara ändamålsenlig när 
det gäller att främja utvecklingen på 
landsbygden genom att ta större hänsyn till 
det sektorsövergripande behovet av en 
landsbygdsutveckling av egen inneboende 
kraft. Därför bör Leader-modellen fortsätta 
att tillämpas i framtiden och dess 
användning förbli obligatorisk för alla 
landsbygdsutvecklingsprogram.

har genom sitt underifrånperspektiv under 
ett antal år påvisats vara ändamålsenlig när 
det gäller att främja utvecklingen på 
landsbygden genom att ta större hänsyn till 
det sektorsövergripande behovet av en 
landsbygdsutveckling av egen inneboende 
kraft. Därför bör Leader-modellen fortsätta 
att tillämpas i framtiden och dess 
användning förbli obligatorisk för alla 
landsbygdsutvecklingsprogram. 
Leader-grupper som redan existerar bör 
anses vara lokala aktionsgrupper förutsatt 
att de uppfyller alla krav som anges i 
artiklarna 28, 29 och 30 i förordningen 
[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 101
Petru Constantin Luhan

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, universitet som är 
verksamma inom detta område, 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 spridning av resultaten och 
finansiera åtgärder för detta ändamål 
inom ramen för tekniskt stöd.

Or. ro

Ändringsförslag 102
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) regioner som utvecklas långsammare: 
regioner vars bruttonationalprodukt (BNP) 
per capita är lägre än 75 % av den 
genomsnittliga bruttonationalprodukten för 
EU-27.

(j) regioner som utvecklas långsammare: 
regioner som faller inom ramen för 
konvergensmålet i den fleråriga 
budgetplanen för 2014–2020 och som 
kännetecknas av att deras 
bruttonationalprodukt (BNP) per capita är 
lägre än 75 % av den genomsnittliga 
bruttonationalprodukten för EU-27.

Or. pt

Ändringsförslag 103
Richard Seeber

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 och ekonomisk 
tillväxt i landsbygdsregionerna 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-, 
livsmedels- och skogssektor blir mer 
territoriellt och miljömässigt balanserad, 
klimatvänlig och klimattålig samt 
konkurrenskraftig, produktiv och 
innovativ.

Or. de

Motivering

Målen för EJFLU-förordningen bör stämma överens med tillväxtmålen för 
”Europa 2020”-strategin och därför måste jord- och skogsbruksföretagens konkurrenskraft 
nämnas.
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Ändringsförslag 104
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 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.  

Or. pt

Ändringsförslag 105
Vasilica Viorica Dăncilă

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, särskilt av kvinnor och 
unga människor, och arbetstillfällen.

Or. ro

Motivering

Genom att man främjar kvinnors och unga människors etablering av småföretag och små och 
medelstora företag ökar möjligheterna för dessa befolkningsgrupper att stanna kvar i 
landsbygdsområdena.

Ändringsförslag 106
Riikka Manner
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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 107
Petru Constantin Luhan

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, särskilt 
för unga människor.

Or. ro

Ändringsförslag 108
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. pt

Ändringsförslag 109
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) utveckling och främjande av 
jordbruksproduktion med officiell 
kvalitetsmärkning, såsom ekologiskt 
jordbruk,

Or. pt

Ändringsförslag 110
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De stödnivåer som fastställs i bilaga I får 
höjas med 10 procentenheter för insatser 
som får stöd inom ramen för tematiska 
delprogram som avser småbruk och korta 
leveranskedjor. När det gäller unga 
jordbrukare och bergsområden får de 
högsta stödnivåerna höjas i enlighet med 
bilaga I. Den högsta sammanlagda 
stödnivån får emellertid inte överstiga 
90 %.

3. De stödnivåer som fastställs i bilaga I får 
höjas med 10 procentenheter för insatser 
som får stöd inom ramen för tematiska 
delprogram som avser småbruk och korta 
leveranskedjor. När det gäller unga 
jordbrukare, bergsområden och regioner i 
de yttersta randområdena får de högsta 
stödnivåerna höjas i enlighet med bilaga I. 
Den högsta sammanlagda stödnivån får 
emellertid inte överstiga 90 %.

Or. pt

Ändringsförslag 111
Czesław Adam Siekierski

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 112
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de förhandsvillkor som avses i 
bilaga IV, ska de allmänna 
förhandsvillkor som fastställs i bilaga IV 
till förordning (EU) nr [CSF/2012] gälla 
för EJFLU.

De förhandsvillkor som avses i bilaga IV 
ska gälla för EJFLU:s programplanering, 
om de är relevanta och tillämpningsbara 
för de särskilda mål som eftersträvas 
enligt programmets prioriteringar.  

Or. en

Motivering

De förhandsvillkor som föreslås för program för landsbygdsutveckling bör enbart innefatta 
villkor som är specifika för dessa program. Villkoren som anges i bilaga IV har ett bredare
urval - en stor del av dem (förutom led 1,2, 4.1 – 4.3, 6.1 och horisontella villkor nr 2 och 3) 
bör beaktas i partnerskapskontraktet och en utvärdering av villkoren bör ingå i kontraktet.

Ändringsförslag 113
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de förhandsvillkor som avses i 
bilaga IV, ska de allmänna 
förhandsvillkor som fastställs i bilaga IV 
till förordning (EU) nr [CSF/2012] gälla 

De förhandsvillkor som avses i bilaga IV 
ska gälla för EJFLU när de är relevanta 
och kan tillämpas för att uppfylla de 
prioriterade programmens specifika mål.
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för EJFLU.

Or. de

Motivering

Landsbygdsutvecklingspolitiken får inte göras ansvarig för att uppfylla krav inom andra 
sektorer. Endast de förhandsvillkor som faktiskt är kopplade till denna politiks prioriteringar 
bör tillämpas.

Ändringsförslag 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. 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 
omfatta kurser som ges inom ramen för 
systemet för livslångt lärande eller i 
omskolningssyfte och som är anpassade 
till landsbygdsaktörernas behov.

Or. ro

Motivering

Systemet för livslångt lärande möjliggör omskolning och utveckling av ny sysselsättning.

Ändringsförslag 115
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till stödet kan även kostnader räknas 
som uppkommer genom informations-
och stödverksamhet för produkter inom 
ramen för det kvalitetssystem som avses i 
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punkt 1.

Or. pt

Ändringsförslag 116
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. bidrar till att främja tillväxt, skydda 
arbetsplatser längs produktionskedjan och 
utveckla nya verksamhetsgrenar för 
jordbruk, t.ex. på turistområdet eller det 
sociala området,

Or. de

Motivering

Investeringsåtgärderna ska stå öppna för ett ökat utbud både inom turistnäringen 
(bondgårdssemester) och den sociala omsorgen (grön omsorg).

Ändringsförslag 117
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den högsta procentsatsen för stöd 
enligt punkt 1.b ska endast beviljas 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag i den mening som avses i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG. För 
företag som inte omfattas av artikel 2.1 i 
den rekommendationen och som har 
mindre än 750 anställda eller en 
omsättning som understiger 
200 miljoner euro ska den högsta 
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stödnivån halveras.

Or. en

Motivering

Jag förhåller mig negativt till förslaget att tillåt stöd till företag oberoende av deras storlek 
(hittills har de största företagen uteslutits). Större företag, med en stark position på 
marknaden, kan tack vare sin storskalighet investera i den egna utvecklingen utan offentligt 
stöd. Att låta medlemsstaterna bestämma om detta kan ge upphov till en snedvridning av 
reglerna för konkurrens på den inre marknaden. 

Ändringsförslag 118
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det nuvarande systemet för förtidspensioner bör bevaras.

Ändringsförslag 119
Czesław Adam Siekierski

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 

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



PE494.555v01-00 24/43 AM\909845SV.doc

SV

jordbruksverksamhet på landsbygden. jordbruksverksamhet på landsbygden, 
inklusive turism.

Or. en

Ändringsförslag 120
Czesław Adam Siekierski

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 och jordbrukare eller 
medlemmar i jordbrukshushållet och till 
andra invånare i landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 121
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Stöd enligt punkt 1 ca ska beviljas 
jordbrukare som har arbetat med 
jordbruk i minst 10 år, inte är yngre än 
60 år, åtar sig att permanent överföra 
hela sitt företag och motsvarande 
stödrättigheter till en annan jordbrukare 
och helt avslutar all kommersiell 
jordbruksverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 122
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet av 
producentgrupper inom jordbruks- och 
skogssektorn med syftet

1. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
beviljas för att underlätta inrättandet eller 
expansionen och utökningen av 
producentorganisationer inom jordbruks-
och skogssektorn med syftet

Or. pt

Ändringsförslag 123
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 124
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentgrupper, såsom att 
utveckla affärs- och 
marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 

(d) att genomföra andra insatser som kan 
utföras av producentorganisationer, såsom 
att utveckla affärs- och 
marknadsföringskompetens och -
organisation samt underlätta 
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innovationsprocesser. innovationsprocesser.

Or. pt

Ändringsförslag 125
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) att expandera genom ökat antal 
medlemmar eller ett ökat värde för den 
saluförda produktionen upp till en 
relevant övre marknadsgräns,

Or. pt

Ändringsförslag 126
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) att främja skalfördelar genom 
sammanslutningar, sammanslagningar 
eller handelsavtal som underlättar 
synergieffekter och komplementaritet för 
verksamhet mellan 
producentorganisationer, eller genom 
vertikal integrering,

Or. pt

Ändringsförslag 127
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Stöd ska beviljas 
producentorganisationer som officiellt 
erkänns av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 106 i 
förordning [förordning om en samlad 
marknadsordning] på grundval av en 
affärsplan. Stöd ska endast beviljas för 
producentorganisationer som omfattas av 
definitionen av små och medelstora 
företag.

Or. pt

Ändringsförslag 128
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom fem år 
från det att producentgruppen erkändes.

Medlemsstaterna ska kontrollera att 
affärsplanens mål har uppnåtts inom fem år 
från det att det stöd som avses i denna 
artikel beviljades.

Or. pt

Ändringsförslag 129
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet ska utbetalas årligen i form av ett 
schablonbelopp under de första fem åren 
efter dagen då producentgruppen 
erkändes på grundval av sin affärsplan. 
Det ska beräknas på grundval av gruppens 

3. Stödet ska utbetalas årligen i form av ett 
schablonbelopp under de första fem åren 
efter dagen då det stöd som avses i denna 
artikel beviljades. Det ska beräknas på 
grundval av värdet för gruppens årliga 



PE494.555v01-00 28/43 AM\909845SV.doc

SV

årliga saluförda produktion. 
Medlemsstaterna får endast betala ut det 
sista delbeloppet efter att de kontrollerat att 
affärsplanen har genomförts korrekt.

saluförda produktion. Medlemsstaterna får 
endast betala ut det sista delbeloppet efter 
att de kontrollerat att affärsplanen har 
genomförts korrekt.

Or. pt

Ändringsförslag 130
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under det första året får medlemsstaterna 
betala ut ett stödbelopp till 
producentgruppen som beräknas utifrån 
medlemmarnas genomsnittliga årliga 
saluförda produktion under de tre år som 
föregick gruppens bildande. För 
producentgrupper inom skogsbrukssektorn 
ska stödet beräknas på grundval av 
medlemmarnas genomsnittliga årliga 
saluförda produktion under de fem år som 
föregick gruppens bildande, men där de 
högsta och lägsta noteringarna inte räknas 
med.

Under det första året får medlemsstaterna 
betala ut ett stödbelopp till 
producentorganisationen som beräknas 
utifrån medlemmarnas genomsnittliga 
årliga saluförda produktion under de tre år 
som föregick organisationens bildande. 
För producentgrupper inom 
skogsbrukssektorn ska stödet beräknas på 
grundval av medlemmarnas genomsnittliga 
årliga saluförda produktion under de fem år 
som föregick gruppens bildande, men där 
de högsta och lägsta noteringarna inte 
räknas med.

Or. pt

Ändringsförslag 131
Richard Seeber

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 

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 
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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.

flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk på jordbruksmark
eller på mark som är användbar för 
jordbruk eller som har genomfört 
investeringsåtgärder för 
klimatanpassning. Om det är väl motiverat 
för att uppnå mål på miljöområdet får stöd 
för miljö- och klimatvänligt jordbruk även 
beviljas grupper av jordbrukare.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 132
Richard Seeber

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 HR/2012, tillämpliga 
minimikrav för användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel och 
andra tillämpliga bindande krav som 
fastställs i den nationella lagstiftningen. 
Alla sådana bindande krav ska identifieras 
i programmet.

Or. de

Motivering

Alla åtgärder för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk bör utan höjning av baslinjen kunna 
godkännas som miljöanpassningskrav inom ramen för direktstöd.
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Ändringsförslag 133
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Stöden ska betalas ut årligen och ska 
kompensera stödmottagarna för alla eller 
delar av de extrakostnader och 
inkomstbortfall som de aktuella åtagandena 
har gett upphov till. Då det är nödvändigt 
kan stöden också avse 
transaktionskostnader till ett värde av upp 
till 20 % av de bidrag som betalats ut för 
åtaganden om ett miljö- och klimatvänligt 
jordbruk. Då åtagandena görs gemensamt 
av en grupp av jordbrukare ska den högsta 
nivån vara 30 %. Stöd från EJFLU kan 
avse åtgärder som omfattas av 
avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) 
nr DP/2012.

Or. de

Motivering

Certifierade åtgärder för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk bör automatiskt uppfylla 
miljöanpassningskraven och därför bör samtliga åtgärder gälla som miljöanpassning och 
kunna överföras i båda pelarna.

Ändringsförslag 134
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För beräkning av de stöd som avses i 
ovanstående punkt får medlemsstaten i 
situationer där det finns risk för att miljö-
och klimatvänlig praxis överges tillämpa 
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begreppet alternativkostnader.

Or. pt

Ändringsförslag 135
Richard Seeber

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 DP/2012. 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.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 136
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stöden ska ligga mellan det 
minimibelopp och det maximibelopp som 
anges i bilaga I.

3. Stöden ska ligga mellan det 
minimibelopp och det maximibelopp som 
anges i bilaga I. Kompensationsbidrag 
som är högre än detta maximibelopp får 
beviljas under förutsättning att 
genomsnittet av samtliga 
kompensationsbidrag som beviljas på den 
berörda planeringsnivån inte överskrider 
maximibeloppet.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna måste ha möjlighet att fastställa differentierade belopp för jordbruksföretag 
med olika produktionsformer.

Ändringsförslag 137
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I medlemsstater som inte slutfört den 
avgränsning som avses i artikel 33.3 före 
den 1 januari 2014 ska punkt 5 tillämpas 
för jordbrukare som erhåller stöd i 
områden som var berättigade till sådana 
stöd under perioden 2007–2013. När 
avgränsningen är slutförd ska 
jordbrukare inom områden som 
fortfarande är stödberättigade erhålla 
oavkortade stöd inom ramen för denna 
åtgärd. Jordbrukare som inte längre är 
stödberättigade ska fortsätta att få stöd i 
enlighet med punkt 5.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 138
Richard Seeber

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. Medlemsstaterna får bevilja stöd enligt 
artikel 32 i andra områden än 
bergsområden som har väsentliga naturliga 
begränsningar och som under 
programplaneringsperioden 2007-2013 
enligt artikel 36 a ii i 
förordning (EG) nr 1698/2005 var 
berättigade till stöd. De kriterier enligt 
vilka man fastställer andra områden än 
bergsområden som områden med 
naturliga begränsningar bör grunda sig 
på pålitliga vetenskapliga rön som ger 
utrymme för regionernas särskilda 
förutsättningar och utvecklingsmål och i 
tillräcklig utsträckning skiljer sig åt i 
förhållande till varaktiga naturliga 
begränsningar och jordbruksföretagens 
produktionsinriktning respektive 
ekonomiska struktur.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag om den nya avgränsningen av övriga mindre gynnade områden är 
inte tillämpbart för alla medlemsstater. Med hänvisning till Europaparlamentets ståndpunkter 
bör ett nytt system ge utrymme för medlemsstaternas olika förutsättningar.

Ändringsförslag 139
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utveckling och/eller saluföring av 
turismtjänster med anknytning till 
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landsbygdsturism,

Or. de

Motivering

Utveckling och marknadsföring av landsbygdsturismens utbud har utomordentligt stor 
betydelse för landsbygden eftersom denna näringsgren i många regioner är särskilt kopplad 
till jordbruk.

Ändringsförslag 140
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. utveckling av projekt i samband med 
lantbrukets sociala struktur (t.ex. grön 
omsorg),

Or. de

Motivering

Utvecklingen av utbud inom lantbrukets sociala struktur med EU-projektet ”grön omsorg” 
som föredöme är å ena sidan viktig för landsbygden och å andra sidan ytterligare en ny 
näringsgren inom jordbruket.

Ändringsförslag 141
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 

1. Stöd enligt artikel 37.1 a får endast 
beviljas för försäkringsavtal som täcker 
förluster som orsakats av ogynnsamma 
väderförhållanden, en djur- eller 
växtsjukdom eller ett angrepp av 
skadegörare eller en åtgärd som antagits i 
enlighet med direktiv 2000/29/EG för att 
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utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som förstör mer än 30 % 
av den genomsnittliga årsproduktionen för 
en jordbrukare under den föregående
treårsperioden eller under tre år inom 
föregående femårsperiod, varvid de högsta 
och de lägsta värdena inte ska medräknas.

utrota eller begränsa en växtsjukdom eller 
en skadegörare som leder till en minskad 
årsproduktion med mer än 15 % jämfört 
med den genomsnittliga årsproduktionen 
för en jordbrukare. Denna genomsnittliga 
årsproduktion ska beräknas på grundval 
av siffrorna för de föregående tre åren 
eller föregående fem åren, varvid de 
högsta och de lägsta siffrorna inte ska 
medräknas, eller i väl motiverade 
undantagsfall på grundval av siffrorna 
för ett av de föregående fem åren.

Beräkningen av de orsakade förlusternas 
omfattning kan anpassas efter varje 
produkts särdrag under tillämpning av
(a) ett ekologiskt index (för förlust av 
biomassa) eller motsvarande index för 
minskad avkastning, som har fastställts av 
jordbruksföretaget respektive på lokal, 
regional eller nationell nivå, eller
(b) ett väderindex (för nederbördsmängd, 
temperatur osv.) som har fastställts på 
lokal, regional eller nationell nivå.

Or. pt

Ändringsförslag 142
Czesław Adam Siekierski

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 [CSF/2012] kan 
lokala aktionsgrupper också:

Or. en
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Ändringsförslag 143
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utföra extra uppgifter som de tilldelas 
av förvaltningsorganet och/eller det 
utbetalande organet eller

Or. en

Ändringsförslag 144
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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
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Ändringsförslag 145
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Lokala aktionsgrupper omfattar även 
redan existerande LEADER-grupper 
enligt Leader II1 eller Leader+2 eller 
artikel 62 i RÅDETS FÖRORDNING 
(EG) nr 1698/2005 (EJFLU)3 förutsatt att 
grupperna uppfyller alla krav enligt 
artiklarna 28, 29 och 30 i förordningen 
[grundförordningen].
______________
1 Kommissionens meddelande till 
medlemsstaterna om fastställande av 
riktlinjer för globala eller integrerade 
operativa program för vilka 
medlemsstaterna uppmanas att lämna in 
en begäran om stöd inom ramen för 
gemenskapsinitiativet för landsbygdens 
utveckling (Leader II) (EGT C 180.1, 
1.7.1994, s. 48).
2Kommissionens meddelande till 
medlemsstaterna av den 14 april 2000 om 
fastställande av riktlinjer för 
gemenskapsinitiativet för landsbygdens 
utveckling (Leader+) (EGT C 139, 
18.5.2000, s. 5). Meddelandet senast 
ändrat genom kommissionens 
meddelande om ändring av meddelandet 
till medlemsstaterna av den 14 april 2000 
om fastställande av riktlinjer för 
gemenskapsinitiativet för landsbygdens 
utveckling (Leader+) (EUT C 294, 
4.12.2003, s. 11).
3Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den 20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU).

Or. en
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Ändringsförslag 146
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lokala aktionsgrupper får begära en 
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.

2. Lokala aktionsgrupper får begära en 
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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 147
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Jag föreslår att en ytterligare punkt läggs till, som presenterar regler för att möjliggöra 
förhandsbetalning 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 
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av ekonomiska påfrestningar. Inom ramen för ett paraplyprojekt kunde en lokal aktionsgrupp 
överföra finansiella medel till sina partners på förhand.

Ändringsförslag 148
Luís Paulo Alves

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. Investeringar i nya 
bevattningsinstallationer anses vara 
stödberättigande utgifter i de fall det 
bevisas att den berörda investeringen är 
hållbar och förenlig med 
vattenramdirektivet. Investeringar i 
modernisering av befintliga system är 
stödberättigande om de visar sig förbättra 
vattenanvändningen inom ramen för de 
parametrar som har fastställts i de 
nationella planerna för effektiv 
vattenanvändning i enlighet med 
vattenramdirektivet.

Or. pt

Ändringsförslag 149
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) tidigare prestanda. (b) tidigare prestanda med hänvisning till 
perioden 2007–2013.

Or. de
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Motivering

Hänvisningen till 2013 är inte korrekt eftersom medlemsstaternas profiler för perioden 2007–
2013 i högsta grad varierar. Periodens medeltal är därför det lämpliga underlaget för 
hänvisningen.

Ändringsförslag 150
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 85 % av de stödberättigande offentliga 
utgifterna i de regioner som utvecklas 
långsammare, i de yttersta randområdena 
och på de mindre Egeiska öarna i den 
mening som avses i förordning (EEG) nr 
2019/93,

(a) 85 % av de stödberättigande offentliga 
utgifterna i de regioner som utvecklas 
långsammare, i utfasningsregioner, i de 
yttersta randområdena och på de mindre 
Egeiska öarna i den mening som avses i 
förordning (EEG) nr 2019/93,

Or. en

Ändringsförslag 151
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 80 % för de åtgärder som avses i 
artiklarna 15, 28 och 36, för lokal 
utveckling inom Leader som avses i artikel 
28 i förordning (EU) nr [CSF/2012] och för 
insatser enligt artikel 20.1 a i; det kan höjas 
till 90 % för programmen avseende 
regioner som utvecklas långsammare, de 
yttersta randområdena och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som avses i 
förordning (EEG) nr 2019/93,

(a) 80 % för de åtgärder som avses i 
artiklarna 15, 28 och 36, för lokal 
utveckling inom Leader som avses i artikel 
28 i förordning (EU) nr [CSF/2012] och för 
insatser enligt artikel 20.1 a i; det kan höjas 
till 90 % för programmen avseende 
regioner som utvecklas långsammare, i 
utfasningsregionerna, de yttersta 
randområdena och de mindre Egeiska 
öarna i den mening som avses i förordning 
(EEG) nr 2019/93,

Or. en
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Ändringsförslag 152
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) 60 % för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk enligt artikel 29; det kan höjas 
till 90 % för programmen avseende 
regioner som utvecklas långsammare, de 
yttersta randområdena och de mindre 
Egeiska öarna i den mening som avses i 
förordning (EEG) nr 2019/93,

Or. pt

Ändringsförslag 153
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 100 % för insatser som erhåller 
finansiering enligt för artikel 66.

(b) 100 % för insatser som erhåller 
finansiering enligt för artikel 66 och 
artikel 38.

Or. pt

Ändringsförslag 154
Richard Seeber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För finansiella medel som överförs till 
EJFLU enligt artikel 14 i förordning 



PE494.555v01-00 42/43 AM\909845SV.doc

SV

(EU) nr DP/2012 gäller den enhetliga 
bidragsnivån i punkt 3.

Or. de

Motivering

Medel som överförs inom ramen för EJFLU:s flexibilitet måste för enhetlighetens skull uppgå 
till samma belopp som andra åtgärder inom EJFLU.

Ändringsförslag 155
Czesław Adam Siekierski

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 
programmet.

(b) Granska utvärderingsplanen som 
presenterats av förvaltningsmyndigheten 
och framskridandet av dess 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 156
Czesław Adam Siekierski

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.
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Or. en

Ändringsförslag 157
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om landsbygdsprogrammet omfattar 
instrument som innefattar inslag av 
statligt stöd, ska dess instrument inte 
beröras av skild anmälan.

Or. en

Motivering

Jag anser att EU:s lagstiftning bör ändras för att undvika ett separat antagningsförfarande 
för särskilda stödinstrument, utgående ifrån deras förenlighet med konkurrenspolitiken.


