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KORTFATTAD MOTIVERING

I fördraget görs åtskillnad mellan dels befogenheter som delegeras till kommissionen för att 
den ska kunna anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som 
kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter, dels kommissionens 
befogenheter att anta enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter.

Lagstiftaren ger kommissionen i uppgift att lägga till de punkter som krävs för att det system 
som lagstiftaren har föreslagit ska kunna fungera korrekt. För att säkerställa att systemet 
tillämpas på rätt sätt i medlemsstaterna har lagstiftaren gett kommissionen 
genomförandebefogenheter.

Föredraganden anser att föreliggande text om ändring av rådets förordning 1659/2005 
uppfyller detta syfte. Han lägger dock ändå fram tre ändringsförslag som understryker 
betydelsen av att förstärka styrningen inom detta område genom att kräva att lokala och 
regionala representanter och intressenter fullt ut deltar i alla beslut. 

Framför allt anser föredraganden att man måste uppnå en bra balans mellan miljömässiga och 
ekonomiska krav.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Anlitandet av rådgivningstjänster bör 
hjälpa jordbrukarna att bedöma sina 
jordbruksresultat och identifiera 
nödvändiga förbättringar vad gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt det som anges i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 
om upprättande av gemensamma 
bestämmelser rörande system för 
direktstöd till jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare och gemenskapens 
arbetsmiljöstandarder. Med beaktande av 

(13) Anlitandet av rådgivningstjänster bör 
hjälpa jordbrukarna att bedöma sina 
jordbruksresultat och identifiera 
nödvändiga förbättringar vad gäller de 
föreskrivna verksamhetskraven samt god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
enligt det som anges i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 
om upprättande av gemensamma 
bestämmelser rörande system för 
direktstöd till jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare och gemenskapens 
arbetsmiljöstandarder. Med beaktande av 
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att stödet för anlitande av 
rådgivningstjänster har funnits att tillgå 
under flera år, bör man utveckla ett mer 
anpassat system som bättre återspeglar 
stödmottagarens individuella behov.

att stödet för anlitande av 
rådgivningstjänster har funnits att tillgå 
under flera år, bör man utveckla ett mer 
anpassat system som bättre återspeglar 
stödmottagarens individuella behov.
Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
skapa bredbandsplattformar för 
Internetrådgivning till jordbrukare. 
Dessutom bör man uppmuntra all 
rådgivning från regionala och nationella 
myndigheter som syftar till att främja 
IT-användandet bland jordbrukarna. 

Or. en

Motivering

Internetrådgivning erbjuder en unik möjlighet för medlemsstaterna att kommunicera med 
jordbrukare i avlägsna områden. För att säkra en ekonomisk utveckling måste jordbrukarna 
få bättre tillgång till Internet, genom till exempel bredbandsuppkopplingar.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I artikel 10 i rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter krävs att medlemsstaterna, 
med tanke på förbättringen av 
Natura 2000-nätverkets ekologiska 
sammanhållning, strävar efter att främja 
förvaltning av egenskaper som genom sin 
lineära och kontinuerliga struktur eller 
förbindelsefunktion har grundläggande 
betydelse för vilda arters migration, 
spridning och genetiska utbyte. Sådana 
områden bör vara berättigade till 
Natura 2000-stöd. För att se till att stöden 
fortsatt och primärt används för de utsedda 
Natura 2000-områdena är det dock 
lämpligt att begränsa deras andel jämfört 
med utsedda Natura 2000-områden.

(17) I artikel 10 i rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter krävs att medlemsstaterna, 
med tanke på förbättringen av 
Natura 2000-nätverkets ekologiska 
sammanhållning, strävar efter att främja 
förvaltning av egenskaper som genom sin 
lineära och kontinuerliga struktur eller 
förbindelsefunktion har grundläggande 
betydelse för vilda arters migration, 
spridning och genetiska utbyte. Sådana 
områden bör vara berättigade till 
Natura 2000-stöd. För att se till att stöden 
fortsatt och primärt används för de utsedda 
Natura 2000-områdena är det dock 
lämpligt att begränsa deras andel jämfört 
med utsedda Natura 2000-områden.
Regionala och lokala myndigheter måste 



PA\856850SV.doc 5/5 PE458.633v01-00

SV

därför finna en balans mellan 
miljöbestämmelser och lokala 
utvecklingsbehov. 

Or. en

Motivering

För att undvika att miljöbestämmelser och lokal utveckling ställs mot varandra måste man nå 
en kompromiss som tar hänsyn till både ekonomiska investeringar och miljöskydd.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Varje medlemsstat är skyldig att 
inrätta ett nationellt landsbygdsnätverk. För 
att se till att de olika nationella 
landsbygdsnätverken inrättas på ett 
enhetligt sätt bör kommissionen anta 
genomförandeakter där den fastställer 
detaljer om inrättandet och driften av dessa 
nätverk.

(19) Varje medlemsstat är skyldig att 
inrätta ett nationellt landsbygdsnätverk
som ska omfatta nationella, regionala och 
lokala representanter. För att se till att de 
olika nationella landsbygdsnätverken 
inrättas på ett enhetligt sätt bör 
kommissionen anta genomförandeakter där 
den fastställer detaljer om inrättandet och 
driften av dessa nätverk.

Or. en

Motivering

Det är inte bara viktigt att fastställa förhållandet mellan varje medlemsstat och det nationella 
landsbygdsnätverket, utan varje nationellt landsbygdsnätverk måste bestå av nationella, 
regionala och lokala representanter för att skapa ett nära förhållande till medborgarnas 
behov.


