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Ändringsförslag 158
Jens Geier

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 159
Jens Geier

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 160
Jens Geier

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 

(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.
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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

Jordbrukare som ger upp sitt företag bör liksom alla andra företagare behandlas lika. Det är 
inte försvarbart att betala ut ett avgångsvederlag till jordbrukare och detta strider mot 
principen om likabehandling i förhållande till andra företagare.

Ändringsförslag 161
Jens Geier

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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  
avsätta minst 30 % av EJFLU:s totala 
bidrag till varje 
landsbygdsutvecklingsprogram för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar liksom markskötsel, 
genom åtgärder för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk och ekologiskt 
jordbruk och stöd till områden med 
naturliga eller andra särskilda 
begränsningar.

Or. de

Motivering

En obligatorisk lägstanivå för åtgärder för miljö- och klimatvänligt jordbruk är av stor 
betydelse för att understryka vikten av denna prioriterade åtgärd, samtidigt som utrymme ges 
för tillräcklig flexibilitet. Därför bör en mindre höjning göras från 25 procent till 30 procent.

Ändringsförslag 162
Jens Geier

Förslag till förordning
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Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 
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Ändringsförslag 163
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. EJFLU ska bidra till Europa 2020-
strategin inom ramen för en europeisk 
strategi för landsbygdsutveckling genom 
att främja en hållbar landsbygdsutveckling 
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 jordbrukssektor blir 
mer territoriellt och miljömässigt 
balanserad, klimatvänlig och klimattålig 
samt innovativ.

Or. de

Motivering

I ändringsförslag 29 i Regionkommitténs yttrande understryks att det krävs en genuin strategi 
för landsbygdsutveckling på EU-nivå. Denna måste samordnas med och komplettera 
sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 164
Jens Geier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Främja organisationen av 
livsmedelskedjan med särskild inriktning 
på följande:
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Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 165
Jens Geier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja riskhantering inom jordbruket. utgår

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 166
Jens Geier

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 ekonomisk diversifiering och 
skapande av nya företag och 
arbetstillfällen.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 32 från Regionkommittén.
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Ändringsförslag 167
Jens Geier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Öka tillgången till, användningen av 
och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik i 
landsbygdsområden.

(c) Öka tillgången till, användningen av 
och kvaliteten på ny teknik samt
informations- och kommunikationsteknik.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 32 från Regionkommittén.

Ändringsförslag 168
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Underlätta för de unga, särskilt 
kvinnor, att etablera sig i 
landsbygdsområden genom att uppmuntra 
verksamhet som gör det möjligt att 
kombinera familje- och arbetsliv.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 32 från Regionkommittén.

Ändringsförslag 169
Jens Geier

Förslag till förordning
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Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) årliga stödutbetalningar till 
jordbrukare som deltar i den ordning för 
småbrukare som fastställs i avdelning V i 
förordning (EU) nr DP/2012 (nedan 
kallad ordningen för småbrukare), som 
permanent överlåter sitt företag till en 
annan jordbrukare.

utgår

Or. de

Motivering

Jordbrukare som ger upp/överlåter sitt företag bör liksom alla andra företagare behandlas 
lika. Det är inte försvarbart att betala ut ett avgångsvederlag till jordbrukare och detta
strider mot principen om likabehandling i förhållande till andra företagare.

Ändringsförslag 170
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas 
jordbrukare som deltar i ordningen för 
småbrukare, vid tidpunkten för inlämning 
av ansökan, under minst ett år och som 
åtar sig att permanent överlåta hela sitt 
företag och motsvarande stödrättigheter 
till en annan jordbrukare. Stöd ska 
betalas ut från dagen för överlåtelsen till 
och med den 31 december 2020.

utgår

Or. de

Motivering

Jordbrukare som ger upp sitt företag bör liksom alla andra företagare behandlas lika. Det är 
inte försvarbart att betala ut ett avgångsvederlag till jordbrukare och detta strider mot 
principen om likabehandling i förhållande till andra företagare.
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Ändringsförslag 171
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Stöd enligt punkt 1 c ska uppgå till 
120 % av den årliga stödutbetalning som 
stödmottagaren erhöll inom ramen för 
ordningen för småbrukare.

utgår

Or. de

Motivering

Jordbrukare som ger upp sitt företag bör liksom alla andra företagare behandlas lika. Det är 
inte försvarbart att betala ut ett avgångsvederlag till jordbrukare och detta strider mot 
principen om likabehandling i förhållande till andra företagare.

Ändringsförslag 172
Jens Geier

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.

Or. de
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Ändringsförslag 173
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Stöd för miljö- och klimatvänligt 
jordbruk ska beviljas jordbrukare, grupper 
av jordbrukare eller grupper av jordbrukare 
och andra markförvaltare som på frivillig 
basis gör insatser som motsvarar ett eller 
flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt jordbruk. 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.

Or. de

Motivering

I ändringsförslag 36 från Regionkommittén understryks att inskränkningen av insatserna till 
”jordbruksmark” borde strykas, eftersom den akut skulle äventyra viktiga miljö- och 
klimatmål. Det skulle bland annat handla om bete på mark som inte betraktas som 
jordbruksmark och användning av jordbruksrelaterade miljöåtgärder i dammar, mossar och 
strandområden.

Ändringsförslag 174
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Riskhantering

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

Or. de
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Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 175
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Skörde-, djur- och växtförsäkring

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

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 176
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Gemensamma fonder för djur- och 

växtsjukdomar och miljöolyckor
1. För att vara berättigad till stöd ska den 
berörda gemensamma fonden
a. vara godkänd av den behöriga 
myndigheten i enlighet med nationell 
lagstiftning,
b. ha en öppen policy i fråga om 
inbetalningar till och uttag från fonden,
c. ha tydliga regler om fördelning av 
ansvar för eventuella skulder.
2. Medlemsstaterna ska fastställa regler 
för inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
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övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.
3. Det ekonomiska bidrag som avses i 
artikel 37.1 b får endast avse
de administrativa kostnaderna för att 
starta den gemensamma fonden, 
fördelade över högst tre år med en gradvis 
minskning,
de belopp som betalas ut från den 
gemensamma fonden som ekonomisk 
ersättning till jordbrukare; Det 
ekonomiska bidraget får dessutom avse 
ränta på kommersiella lån som den 
gemensamma fonden tagit för att betala 
ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.
Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.
4. När det gäller djursjukdomar får 
ekonomisk ersättning enligt artikel 37.1 b 
endast beviljas för sjukdomar som finns 
upptagna i den förteckning över 
djursjukdomar som upprättats av 
Världsorganisationen för djurens hälsa 
och/eller i bilagan till rådets beslut 
90/424/EEG.
5. Stödet får uppgå till den högsta nivå 
som anges i bilaga I.
Medlemsstaterna får begränsa de 
kostnader som kan komma ifråga för stöd 
genom att tillämpa
a. tak per fond,
b. lämpliga tak per enhet.

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 
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Ändringsförslag 177
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Inkomststabiliserande verktyg

1. Stöd enligt artikel 37.1 c får endast 
beviljas då inkomstfallet överskrider 30 % 
av den enskilde jordbrukarens 
medelårsinkomst under den föregående 
treårsperioden eller genomsnittet under 
tre år baserat på den föregående 
femårsperioden, där den högsta och 
lägsta noteringen inte räknas med. När 
det gäller artikel 37.1 c ska inkomst 
innebära summan av de intäkter som 
jordbrukaren får från marknaden, 
inbegripet varje form av offentligt stöd, 
minus insatskostnaderna. Utbetalningar 
från den gemensamma fonden till 
jordbrukare ska inte ersätta mer än 70 % 
av den förlorade inkomsten.
2. För att vara berättigad till stöd ska den 
berörda gemensamma fonden
a. vara godkänd av den behöriga 
myndigheten i enlighet med nationell 
lagstiftning,
b. ha en öppen policy i fråga om 
inbetalningar till och uttag från fonden,
c. ha tydliga regler om fördelning av 
ansvar för eventuella skulder.
3. Medlemsstaterna ska fastställa regler 
för inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
övervakning av efterlevnad av sådana 
regler.
4. Det ekonomiska bidrag som avses i 
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artikel 37.1 c får endast avse de belopp 
som betalas ut från den gemensamma 
fonden som ekonomisk ersättning till 
jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får 
dessutom avse ränta på kommersiella lån 
som den gemensamma fonden tagit för att 
betala ut den ekonomiska ersättningen till 
jordbrukare i samband med en 
krissituation.
Offentliga medel får inte bidra till det 
grundläggande kapitalet.
5. Stödet får uppgå till den högsta nivå 
som anges i bilaga I.

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 178
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Regler om bestämmelsernas 

genomförande
1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
genomförandet av åtgärderna i detta 
avsnitt avseende följande:
(a) Förfaranden för att utse de 
myndigheter eller organ som erbjuder 
jord- och skogsbruksrådgivning, 
företagslednings- eller avbytartjänster 
samt hur stödet ska trappas ned inom 
ramen för den åtgärd för 
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rådgivningstjänster som avses i artikel 16.
(b) Den utvärdering som medlemsstaterna 
gör av hur affärsplanen fortskrider, 
betalningsalternativ samt regler för hur 
unga jordbrukare ska få tillgång till 
andra åtgärder inom ramen för den 
åtgärd för jordbruks- och affärsutveckling 
som avses i artikel 20.
(c) Avgränsning till andra åtgärder, 
omvandling till andra enheter än de som 
används i bilaga I, beräkning av 
transaktionskostnader och omvandling 
eller justering av åtaganden inom ramen 
för den åtgärd för miljö- och 
klimatvänligt jordbruk som avses i artikel 
29, den åtgärd för ekologiskt jordbruk 
som avses i artikel 30 och de tjänster för 
miljö- och klimatvänligt skogsbruk och 
den skogsskyddsåtgärd som avses i artikel 
35.
(d) Möjligheten att använda 
standardantaganden om inkomstbortfall 
inom ramen för åtgärderna i artiklarna 
29, 30, 3132, 34 och 35 samt kriterier för 
hur det beräknas.
(e) Beräkning av stödbeloppet då en insats 
är berättigad till stöd inom ramen för mer 
än en åtgärd.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 91.

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 179
Jens Geier
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) investeringar i modernisering eller 
byggnad av bevattningsanläggningar som 
ingår i medlemsstaternas eller 
regionernas planer eller program och för 
vilka resultaten från en uttömmande 
miljöbedömning är positiva både vad 
gäller vattenkvaliteten och resursens 
kvantitativa status,

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 37 från Regionkommittén.

Ändringsförslag 180
Jens Geier

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 HR/2012 för EJFLU ska tilldelas 
medlemsstaterna i proportion till deras 
andel av det totala stödbeloppet från 
EJFLU.

Or. de

Motivering

Den resultatreserv som avses i artikel 18 i förordning (EU) nr [CSF /2012] ska utgå.
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Ändringsförslag 181
Jens Geier

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Minst 30 procent av EJFLU:s samlade 
bidrag till programmet för 
landsbygdsutveckling ska avsättas för 
åtgärderna i artiklarna 29,30 och 31.

Or. de

Motivering

En obligatorisk lägstanivå för åtgärder för miljö- och klimatvänligt jordbruk bör inte bara 
anges i ett skäl, utan även i motsvarande artikel. För att understryka vikten av denna 
prioriterade åtgärd, samtidigt som utrymme ges för tillräcklig flexibilitet, bör en liten höjning 
göras från 25 procent till 30 procent.

Ändringsförslag 182
Jens Geier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

Såsom redan tagits upp i de avslutade trepartsförhandlingarna om budgetförordningen skulle 
det nationella bidraget till stödberättigande offentliga medel kunna ersättas av privata 
bidrag. Detta är framför allt nödvändigt med tanke på de nuvarande åtstramningarna i 
medlemsstaterna, så att problem i samband med medlemsstaternas bidrag till 
samfinansieringen kan kompenseras genom bidrag från privata investerare.
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Ändringsförslag 183
Jens Geier

Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 Riskhantering utgår

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 184
Jens Geier

Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 Skörde-, djur- och 
växtförsäkring

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 185
Jens Geier

Förslag till förordning
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Bilaga V – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 Gemensamma fonder för djur-
och växtsjukdomar och miljöolyckor

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 

Ändringsförslag 186
Jens Geier

Förslag till förordning
Bilaga V – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 Inkomststabiliseringsverktyg utgår

Or. de

Motivering

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är inkomststabilisering. Den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare är avsedd för landsbygdsutvecklingen. 
Artiklarna 37, 38, 39, 40 och 41 samt motsvarande skäl i kommissionens förslag hör därför 
inte till den andra pelaren. 


