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KORTFATTAD MOTIVERING

The development of rural areas is important within the context of the sustainable development 
of the European Union’s regions. The European Agricultural Fund for Rural Development 
(EAFRD)1 is not only linked to the common agricultural policy, but is also closely associated 
with the European Union’s objective of promoting economic, social and territorial cohesion in 
the European Union, as set down in Article 174 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU). For this reason, for the purposes of multiannual fiscal planning, the 
Commission has also proposed a common strategic framework for all funds (referred to below 
as CSF Funds) for the EAFRD. Together, all funds in this framework regulation are intended 
to contribute to sustainable regional development and thus to the overall harmonious 
development of the EU. The common framework for the CSF Funds is intended to ensure that 
common targets are pursued with the investments from all funds. The funds are intended to be 
interlinked so as to increase the synergy effects when deploying resources and thus to ensure 
maximum added value. At the same time, the aim is to reduce bureaucratic obstacles, which 
prevent local promoters from making use of more than one fund. Rural areas in particular 
benefit from the integrated use of all CSF funds. Particularly affected groups like the Roma 
population can be supported and the disproportionate dependence of certain regions on 
monoproduction can be overcome. This requires the far-reaching harmonisation of the 
implementing provisions and inspection requirements for all funds. At the same time, the 
common framework regulation contains general principles, such as partnership and multi-
level governance, compliance with the relevant EU laws and national laws, the promotion of 
gender equality, the prevention of discrimination and the promotion of sustainable 
development.

To enable greater European added value to be achieved, the actions for the CSF Funds, the 
ERDF, CF, ESF, EAFRD and EMFF should support common EU priorities in order to 
achieve smart, sustainable and inclusive growth. These priorities reflect the headline targets 
and flagship initiatives of the Europe 2020 strategy, as agreed by the European Council.

However, the Commission has failed to implement these points in the EAFRD regulation in a 
consistent way in many places. The amendments tabled in this report are intended to promote 
a common language at key points, so as to facilitate the shared programming of the fund. 
However, it is of decisive importance to your rapporteur that the EAFRD can be used together 
with other CSF Funds in multi-fund or common operational programmes, so as to strengthen 
the synergy effects on the various funds, particularly at local level. The key points for this are 
anchored in the General Regulation (CPR/2012), not in the EAFRD Regulation. Nonetheless, 
your rapporteur has amended the corresponding paragraphs in the EAFRD Regulation in 
order to facilitate the possibility of common operational programmes with other CSF Funds. 
For example, she proposes that the Member States in transition regions should be able to 
adjust the EU co-financing share to the other CSF Funds in a common programme.

Your rapporteur supports the Commission’s plan to define rural areas in order to strengthen 
the focus of the EAFRD in these areas. However, it would be regrettable if this were to mean 

                                               
1 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on support for rural 
development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) COM(2011) of 19.10.2011.
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abandoning the functional territorial approach. If rural areas are considered in isolation, it will 
not be possible to promote their sustainable development. However, if economic and cultural 
relations between urban and rural areas and between regions are supported, the rural regions 
are sure to benefit. It is for this reason that the definition of rural areas must also encompass 
functional areas, so as to secure the success of local development strategies.

In the LEADER method, the common strategic framework for the CSF Funds draws on the 
positive experiences gathered from over 20 years of rural development. The LEADER 
method involves the affected population in the sustainable development of their living 
environment. The LEADER method is the world’s most successful way of revitalising rural 
areas and strengthens the socio-economic development of such areas in all their diversity. The 
so-called ‘bottom-up’ approach uses the knowledge of the local population regarding the best 
solutions to overcome disadvantage and reveals untapped potential for development and new 
employment opportunities. Conversely, the method involves transferring responsibility for 
development to the local population. This combination of horizontal and vertical partnership 
has shown that the measures developed at local level can work together, producing an 
enormous effect for the creation of jobs in rural areas. People’s active participation in the 
development of their living environment strengthens their identification with their area and 
counteracts the tendency to move away from the land. This can help prevent negative 
demographic developments. Ultimately, the local population makes an active contribution to 
the attainment of the EU’s Europe 2020 targets. For this reason it is a central concern of your 
rapporteur in this opinion that the LEADER method should be given greater scope in regional 
development, in particular in the areas with a territorial character, in other words EU priorities
3, 4, 5 and 6 found in the EAFRD Regulation. The LEADER method is the European Union’s 
most popular instrument at local level. It makes a decisive contribution to the visibility of the 
EU among its citizens.

As the Commission explains and documents in detail in its working document on the future 
challenges for the regions, ‘Regions 2020’1, climate change can have an enormous impact on 
the economic, social and ecological systems in the regions. For example, in regions at high 
risk of drought there is a potential for conflict in relation to the appropriate use of limited 
water resources. The number of areas at potential risk of flooding, coastal erosion or fire is 
increasing. This particularly affects agriculture and rural tourism because they depend on 
ecosystem services and natural resources. At the same time, these sectors are the greatest 
source of employment in rural areas. In some cases, even the suitability of rural areas for 
habitation could be called into question. This is why land management practices and the 
protection of climate and resources have a territorial dimension in the agricultural sector. 
They play a decisive role in sustaining rural habitats and the prosperity of the population in 
these areas. This aspect is also evident in the amendments proposed by your rapporteur. She 
thus includes the complexity of development strategies in rural areas in her deliberations.

In the final analysis, the aim must be to make the best and most efficient use of the EU’s 
scarce financial resources to achieve sustainable development in rural areas, thereby 
improving the prosperity of the local population. Prosperity is not measured in terms of GDP 
alone, however. As explained in the Commission’s document ‘Beyond GDP’2, GDP is not an 

                                               
1 SEC (2008) 2868 final of 14.11.2008.
2 COM(2009)433.
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indicator of sustainability in the environmental sector or of social integration. The inclusive 
and participative approach to development can, however, help achieve genuine prosperity in 
rural areas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE492.639v01-00 6/45 PA\907068SV.doc

SV

koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

användningen av gödselmedel, och 
åtgärder för att bevara kolsänkor och öka 
koldioxidbindningen när det gäller 
markanvändning och ändringar av 
markanvändningen och inom skogssektorn. 
Unionsprioriteringen för 
landsbygdsutveckling som avser 
kunskapsöverföring och innovation inom 
jord- och skogsbruk och 
landsbygdsområden bör tillämpas 
horisontellt i förhållande till unionens 
övriga prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling bör eftersträvas inom 
ramen för en hållbar utveckling och 
unionens främjande av syftet att skydda 
och förbättra miljön enligt artikel 11 och
19 i fördraget, med hänsyn till principen att 
förorenaren betalar. Medlemsstaterna bör 
lämna information om stödet för målen vad 
gäller klimatförändringar i 
överensstämmelse med ambitionen att 
avsätta minst 20 % av unionens stöd för 
detta ändamål, med hjälp av en metod som 
antagits av kommissionen.

(6) Unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling bör eftersträvas inom 
ramen för en hållbar utveckling och 
unionens främjande av syftet att skydda 
och förbättra miljön enligt artiklarna 11 
och 191 i fördraget, med hänsyn till 
principen att förorenaren betalar. 
Medlemsstaterna bör lämna information 
om stödet för målen vad gäller 
klimatförändringar i överensstämmelse 
med ambitionen att avsätta minst 20 % av 
unionens stöd för detta ändamål, med hjälp 
av en metod som antagits av 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. Varje program bör identifiera en 
strategi för att uppnå mål i förhållande till 
de prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 
åtgärder. Programplaneringen bör vara 
förenlig med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstater som väljer en uppsättning 
regionala program bör också kunna 
utarbeta nationella villkor utan ett separat 
budgetanslag för att underlätta 
samordningen mellan regionerna när det 
gäller att hantera nationella utmaningar.

(8) För att säkra att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen startar 
omgående och genomförs på ett effektivt 
sätt bör stöd från EJFLU endast beviljas 
om det finns en sund administrativ 
infrastruktur. Medlemsstaterna bör därför 
kontrollera att vissa förhandsvillkor 
uppfylls. Varje medlemsstat bör utarbeta 
antingen ett nationellt 
landsbygdsutvecklingsprogram för hela 
landet eller en uppsättning regionala 
program. Varje program bör identifiera en 
strategi för att uppnå mål i förhållande till 
de prioriteringar som unionen har för 
landsbygdsutvecklingen samt ett urval av 
åtgärder, samtidigt som man säkerställer 
dels att de ekonomiska medlen fördelas 
mellan unionens prioriteringar på ett 
balanserat sätt, dels att prioriteringarna 
är konsekventa sinsemellan. 
Programplaneringen bör vara förenlig med 
unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen, samtidigt som 
den anpassas till nationella sammanhang 
och kompletterar annan unionspolitik, 
särskilt jordbruksmarknadspolitiken,
åtgärder som får stöd från andra fonder 
inom den gemensamma strategiska ramen 
(GSR-fonder), sammanhållningspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken, med 
hänsyn till möjligheterna att kombinera 
stöd från olika fonder vid 
programplaneringen. Medlemsstater som 
väljer en uppsättning regionala program 
bör också kunna utarbeta nationella villkor 
utan ett separat budgetanslag för att 
underlätta samordningen mellan regionerna 
när det gäller att hantera nationella 
utmaningar.

Or. en
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Ändringsförslag 4

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 och beakta 
förbindelserna mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete. De 
tematiska delprogrammen bör bland annat 
beröra unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden, upprättandet av korta 
leveranskedjor, avancerade hållbara 
jordbrukssystem och användning av 
naturresurser och jordbrukssystem med 
högt naturvärde. 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 öka effektiviteten från 
sådana tematiska delprogram bör det vara 
möjligt för medlemsstaterna att 
tillhandahålla högre stödnivåer för en del 
av de insatser de omfattar. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Målen i programmen för 
landsbygdsutveckling ska relateras till en 
uppsättning målindikatorer som är 
gemensam för alla medlemsstater. För att 

(11) Målen i programmen för 
landsbygdsutveckling ska relateras till en 
uppsättning indikatorer som är gemensam 
för alla medlemsstater. För att underlätta 
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underlätta denna uppgift bör de områden 
som omfattas av dessa indikatorer 
definieras, i enlighet med unionens 
prioriteringar för landsbygdsutvecklingen. 
Mot bakgrund av den horisontella 
tillämpningen av unionsprioriteringen som 
avser kunskapsöverföring inom jord- och 
skogsbruk bör interventioner inom ramen 
för denna prioritering betraktas som ett 
hjälpmedel för de målindikatorer som 
anges för de återstående 
unionsprioriteringarna.

denna uppgift bör de områden som 
omfattas av dessa indikatorer definieras, i 
enlighet med unionens prioriteringar för 
landsbygdsutvecklingen. Mot bakgrund av 
den horisontella tillämpningen av 
unionsprioriteringen som avser 
kunskapsöverföring inom jord- och 
skogsbruk bör interventioner inom ramen 
för denna prioritering betraktas som ett 
hjälpmedel för de gemensamma
indikatorer som anges för de återstående 
unionsprioriteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier, 
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, personer som är verksamma 
inom livsmedelsektorn samt små och 
medelstora företag på landsbygden att 

(14) När det gäller utvecklingen och 
specialiseringen av jord- och skogsbruk 
och de särskilda utmaningar som 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag ställs inför på landsbygden krävs en 
lämplig teknisk och ekonomisk utbildning, 
liksom en ökad förmåga att skaffa sig 
tillgång till och utbyta kunskap och 
information, även i form av spridning av de 
bästa produktionsmetoderna inom jord-
och skogsbruket. Kunskapsöverföring och 
informationsverksamhet bör inte bara 
förekomma i form av traditionella kurser 
utan vara anpassade till 
landsbygdsaktörernas behov. Seminarier,
rådgivning, demonstrationer, 
informationsåtgärder, men även kortvariga 
utbytes- och besöksprogram inom 
jordbruket bör därför också stödjas. Den 
kunskap och information som inhämtas bör 
göra det möjligt för jordbrukare, 
skogsbrukare, sammanslutningar och 
nätverk för landsbygdsutveckling,
personer som är verksamma inom 
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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. 

livsmedelsektorn samt mikroföretag och 
småföretag på landsbygden att särskilt öka 
sin konkurrenskraft och förbättra sitt 
resursutnyttjande och sin miljöprestanda, 
samtidigt som de bidrar till hållbarhet inom 
landsbygdsekonomin. I syfte att säkerställa 
att kunskapsöverförings- och 
informationsåtgärderna uppnår dessa 
resultat bör det krävas att de som 
tillhandahåller dessa 
kunskapsöverföringstjänster har all den 
kompetens som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 7

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 hållbara
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 i linje med en 
hållbar regional utveckling. Projekt som 
samtidigt integrerar jordbruk, hållbar och
ansvarstagande landsbygdsturism, natur-
och kulturarv bör uppmuntras, såväl som 
investeringar i förnybar energi. En hållbar 
utveckling av landsbygdsområden bör 
stärkas genom främjande av förbindelser
mellan stad och landsbygd och 
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regionöverskridande samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 en 
nödvändig del av alla insatser för att 
förverkliga tillväxtpotentialen och främja 
landsbygdsområdens hållbarhet. Hållbar 
utveckling av landsbygdsområden bör 
stärkas genom främjande av förbindelser
mellan stad och landsbygd och 
regionövergripnade samarbete. Stöden bör 
därför beviljas till åtgärder som har detta 
syfte, inbegripet tillgång till informations-
och kommunikationsteknik samt 
utveckling av bredband med stor och 
mycket stor kapacitet. Samhällsledda 
lokala utvecklingsinitiativ som ägs, styrs 
och kontrolleras av samhället bör 
prioriteras. I enlighet med dessa mål bör 
man främja utveckling av tjänster och 
infrastruktur som leder till social 
inkludering och motverkar tendenser till 
social och ekonomisk nedgång och 
avfolkning av landsbygdsområden. För att 
ett sådant stöd ska kunna uppnå maximal 
verkan bör de åtgärder som omfattas 
genomföras i enlighet med eventuella 
befintliga planer för utveckling av 
kommuner och deras bastjänster som 
utarbetas av en eller flera 
landsbygdskommuner. För att säkerställa 
överensstämmelse med unionens klimatmål 
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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. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Leader-modellen för lokal utveckling 
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.

(38) Leader-modellen för lokal utveckling 
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. Redan 
befintliga Leader-grupper bör få status 
som lokala aktionsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det stöd som Leader får från EJFLU 
för lokal utveckling bör täcka alla aspekter 
av förberedelser och genomförande av 
lokala utvecklingsstrategier och de lokala 
aktionsgruppernas åtgärder, liksom stöd till 
samarbete mellan territorier och grupper 

(40) Det stöd som Leader får från EJFLU 
för lokal utveckling bör täcka alla aspekter 
av förberedelser och genomförande av 
lokala utvecklingsstrategier och de lokala 
aktionsgruppernas åtgärder, liksom stöd till 
samarbete mellan territorier och grupper 
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som från ett underifrånperspektiv arbetar 
med samhällsledd lokal utveckling. För att 
ge parter på landsbygden som ännu inte 
tillämpar Leader möjlighet att pröva och 
förbereda utformningen och 
genomförandet av en lokal 
utvecklingsstrategi bör också ett 
”Leader-startkit” finansieras. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
används på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt, bör kommissionen ha befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget när det gäller en utförlig 
definition av stödberättigande kostnader 
för ledningsfunktioner hos lokala 
aktionsgrupper inom ramen för Leader.

som från ett underifrånperspektiv arbetar 
med samhällsledd lokal utveckling. För att 
ge parter på landsbygden som ännu inte 
tillämpar Leader möjlighet att pröva och 
förbereda utformningen och 
genomförandet av en lokal 
utvecklingsstrategi bör också ett 
”Leader-startkit” finansieras. För att 
garantera att EJFLU:s budgetresurser 
används på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt, bör kommissionen ha befogenhet att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget när det gäller en utförlig 
definition av stödberättigande kostnader 
för ledningsfunktioner hos lokala 
aktionsgrupper. Detta bör genomföras i 
enlighet med förordning [GSR/2012].

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att bidra till att uppnå Europeiska 
innovationspartnerskapets mål för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket bör ett nätverk inrättas inom 
ramen för detta partnerskap för att skapa 
nätverk mellan aktionsgrupper, 
rådgivningstjänster och forskare som deltar 
i genomförandet av innovationsriktade 
åtgärder. Nätverket bör finansieras som en 
del av det tekniska stödet på unionsnivå.

(47) För att bidra till att uppnå Europeiska 
innovationspartnerskapets mål för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket bör ett nätverk inrättas inom 
ramen för detta partnerskap för att skapa 
nätverk mellan aktionsgrupper, 
rådgivningstjänster, icke-statliga 
organisationer och forskare som deltar i 
genomförandet av innovationsriktade 
åtgärder. Nätverket bör finansieras som en 
del av det tekniska stödet på unionsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Medlemsstaten bör reservera en del av 
totalbeloppet för varje 
landsbygdsutvecklingsprogram till tekniskt 
stöd för att finansiera inrättande och 
ledning av ett nationellt landsbygdsnätverk 
som sammanför organisationer och 
förvaltningar som är delaktiga i 
landsbygdsutveckling, inklusive 
partnerskap, med målet att öka deras 
delaktighet i programmets genomförande 
och att förbättra 
landsbygdsutvecklingsprogrammens 
kvalitet. Nationella landsbygdsnätverk bör 
förbereda och genomföra en handlingsplan.

(49) Medlemsstaterna bör reservera en del 
av totalbeloppet för varje 
landsbygdsutvecklingsprogram till tekniskt 
stöd för att finansiera inrättande och 
ledning av ett nationellt landsbygdsnätverk 
som sammanför organisationer och 
förvaltningar som är delaktiga i 
landsbygdsutveckling, inklusive det 
partnerskap som avses i artikel 5 i 
förordning [GSR/2012], med målet att öka 
deras delaktighet i programmets 
genomförande och att förbättra 
landsbygdsutvecklingsprogrammens 
kvalitet. Nationella landsbygdsnätverk bör 
förbereda och genomföra en handlingsplan.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurseffektiv, produktiv och 
lågutsläppande jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP). 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare och bredare tillämpning 
av innovationslösningar i praktiken. EIP 
bör skapa mervärde genom att öka 
användningen av och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument och 
främja synergieffekter mellan dem. Det bör 

(51) Landsbygdsutvecklingsprogram bör 
möjliggöra innovationsinsatser som främjar 
en resurs- och energieffektiv, produktiv 
och lågutsläppande, klimatvänlig och 
motståndskraftig jordbrukssektor med stöd 
från Europeiska innovationspartnerskapet 
för produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket (nedan kallat EIP). 
Innovationspartnerskapets mål bör vara att 
främja en snabbare och bredare tillämpning 
av innovationslösningar i praktiken. EIP 
bör skapa mervärde genom att öka 
användningen av och effektiviteten hos 
innovationsrelaterade instrument och 
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även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt 
jordbruk.

främja synergieffekter mellan dem. Det bör 
även åtgärda brister genom att förbättra 
kopplingen mellan forskning och praktiskt 
jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) Minst 10 % av det totala EJFLU-
bidraget till ett 
landsbygdsutvecklingsprogram ska 
avsättas för Leader. Minst 40 % av 
EJFLU:s samlade bidrag till ett 
landsbygdsutvecklingsprogram ska 
avsättas för de åtgärder som avses i 
artiklarna 29, 30 och 31 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) sammanfattas den strategiska 
helhetssynen på 
landsbygdsutvecklingspolitiken,

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

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning kompletterar 2. Denna förordning kompletterar 



PA\907068SV.doc 17/45 PE492.639v01-00

SV

bestämmelserna i del två i förordning (EU) 
nr [CSF/2012].

bestämmelserna i del två och del tre i 
förordning (EU) nr [CSF/2012].

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) programplanering: det stegvisa 
förfarande för organisation, beslutsfattande 
och tilldelning av finansiella medel som 
syftar till att på flerårig basis genomföra 
unionens och medlemsstaternas 
gemensamma verksamhet för att 
förverkliga unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling.

(a) programplanering: Det stegvisa 
förfarande för organisation, beslutsfattande 
och tilldelning av finansiella medel i 
enlighet med artikel 5 i förordningen 
(GSR) som syftar till att på flerårig basis 
genomföra unionens och medlemsstaternas 
gemensamma verksamhet för att 
förverkliga unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling, särskilt med 
beaktande av en integrerad metod som 
kombinerar stöd från olika GSR-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) lokal hållbar utvecklingsstrategi: ett 
antal sammanhållna insatser som svarar 
mot lokala mål och behov och som syftar 
till en integrerad hållbar utveckling på 
lokal nivå, som bidrar till att uppnå 
unionens prioriteringar för hållbar
landsbygdsutveckling, inbegripet 
förbindelser mellan stad och landsbygd 
och regionöverskridande samarbete, och 
som genomförs i partnerskap på särskilda 
subregionala territoriella nivåer.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) samhällsledd lokal utveckling: 
decentraliserat styre underifrån och 
partnerskap på lokal och subregional 
nivå, vilket uppmuntrar 
landsbygdsaktörer att planera och 
genomföra mångsektoriella, 
områdesbaserade lokala hållbara 
utvecklingsstrategier, och främja 
kollektivt ägande, kollektivt 
kapacitetsuppbyggande och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) jordbrukets konkurrenskraft, (1) jordbrukarnas konkurrenskraft på 
deras lokala, regionala, nationella eller 
internationella marknader,

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Hållbar förvaltning av naturresurser 
och klimatåtgärder.

(2) Hållbar förvaltning av naturresurser, 
inklusive vatten, jordmån, biologisk 
mångfald, energi och åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringar och stödja 
hållbara jordbruksmetoder som anpassas 
till följderna av klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En territoriellt balanserad utveckling av
landsbygdsområden.

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

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) stärkande av samhällsledd hållbar 
lokal landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) stärkande av innovation och utbyte 
av förbättrade metoder för jordbruk och 
landsbygdsutveckling

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja innovation och en kunskapsbas
i landsbygdsområden.

(a) Främja innovation och utbyte av goda 
jordbruksmetoder i landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underlätta generationsbyte inom 
jordbrukssektorn.

(b) Underlätta generationsbyte och för nya 
deltagare till jordbruks- och 
landsbygdsutvecklingsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Ge tillträde åt primärproducenter till
livsmedelskedjan på ett bättre sätt med 
hjälp av kvalitetssystem, säljfrämjande 
åtgärder på lokala marknader och inom 
korta leveranskedjor, producentgrupper, 
producent/konsumentgrupper och 
branschorganisationer.
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Or. en

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja riskhantering inom jordbruket. (b) Stödja riskhantering inom jordbruket
genom försiktighetsåtgärder som minskar
risken för sjukdomar och förlust av 
skördar.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Återställa och bevara biologisk 
mångfald, bland annat inom Natura 2000-
områden och jordbruk med höga 
naturvärden, och de europeiska 
landskapens karaktär.

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

Or. en

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förbättra markskötseln. (c) Förbättra jordstrukturen, dess förmåga 
att stå emot erosion och extrema 
väderfenomen, bördigheten och skötseln.
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Or. en

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Effektivisera vattenanvändningen inom 
jordbruket.

(a) Effektivisera vattenanvändningen och
öka besparingarna av vatten inom 
jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Effektivisera energianvändningen inom 
jordbruket och vid livsmedelsbearbetning.

(b) Effektivisera energianvändningen och 
öka energibesparingarna inom jordbruket 
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och vid livsmedelsbearbetning.

Or. en

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Främja social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling i landsbygdsområden, med 
särskild inriktning på följande:

(6) Främja social inkludering, 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk 
utveckling, även läkar- och socialvård, i 
landsbygdsområden, med särskild 
inriktning på följande:

Or. en

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja diversifiering och skapande av (a) Främja diversifiering och skapande av 



PE492.639v01-00 26/45 PA\907068SV.doc

SV

nya småföretag och arbetstillfällen. nya mikro- och småföretag och 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Främja lokal utveckling på 
landsbygden.

(b) Främja hållbar lokal utveckling på 
landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla prioriteringarna ska bidra till de 
tvärgående målen gällande innovation, 
miljö och en begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar.

Alla prioriteringarna ska bidra till de 
tvärgående mål som anges i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna och regionerna ska 
se till att de ekonomiska resurserna 
fördelas mellan de sex EU-
prioriteringarna på ett balanserat sätt. 
Varje prioritering ska därför få minst 
10 % av de samlade EJFLU-medel som 
anslås till ett program. Minst 40 % av de 
samlade EJFLU-medel som ett program 
erhåller ska anslås till sådana åtgärder 
som avses i artiklarna 29, 30 och 31 i 
denna förordning över alla prioriteringar. 
Konsekvensent mellan de olika 
prioriteringarna ska säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) åtgärder för att förbättra avancerade 
hållbara jordbrukssystem och en hållbar 
användning av naturresurser. 

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) jordbrukssystem med högt
naturvärde.

Or. en

Ändringsförslag 50

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, småjordbruk och 
bergsområden får de högsta stödnivåerna 
höjas i enlighet med bilaga I. Den högsta 
sammanlagda stödnivån får emellertid inte 
överstiga 90 %.
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Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Analysen ska bygga på unionens 
prioriteringar för landsbygdsutveckling. 
Särskilda behov som rör miljö, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt innovation ska 
utvärderas i förhållande till alla 
unionsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling för att identifiera 
relevanta åtgärder inom dessa tre områden 
för varje prioriteringsnivå.

Analysen ska bygga på unionens 
prioriteringar för landsbygdsutveckling och
för miljön, med beaktande av all befintlig 
miljölagstiftning och alla befintliga 
miljödata. Särskilda behov som rör
avancerade hållbara jordbrukssystem, 
biologisk mångfald och vilda arter, 
vatten- och markförvaltning, miljö, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt innovation ska 
utvärderas i förhållande till alla 
unionsprioriteringar för 
landsbygdsutveckling för att identifiera 
relevanta åtgärder inom dessa två områden 
för varje prioriteringsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av strategin som 
innebär att mål ställs upp för vart och ett
av de områden som omfattas av unionens 
prioriteringar för landsbygdsutveckling i 
programmet, på grundval av gemensamma 
målindikatorer enligt artikel 76, vilka ska 
fastställas inom övervakningen och 
utvärderingen enligt artikel 74, samt ett 
urval av åtgärder som är baserade på en 
sund interventionslogik hos programmet, 
inklusive en utvärdering av vilket bidrag 

(c) En beskrivning av strategin som 
innebär att mål ställs upp för var och en av 
de investeringsprioriteringar som omfattas 
av unionens prioriteringar för 
landsbygdsutveckling i programmet, på 
grundval av gemensamma målindikatorer 
enligt artikel 76, vilka ska fastställas inom 
övervakningen och utvärderingen enligt 
artikel 74, samt ett urval av åtgärder som är 
baserade på en sund interventionslogik hos 
programmet, inklusive en utvärdering av 
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som förväntas från de åtgärder som valts 
för att uppnå målen.

vilket bidrag som förväntas från de 
åtgärder som valts för att uppnå målen.

Or. en

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Identifiering av områden där
samhällsledd lokal utveckling kommer att 
genomföras och av formerna för 
genomförande av artiklarna 28 och 29 i 
förordning (EU) nr (GSR/2012), 
inbegripet den vägledande fördelningen 
av medel från EJFLU och andra GSR-
fonder för integrerade åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) I tillämpliga fall, det finansiella 
bidraget från EJFLU och från andra 
GSR-fonder till ett program som stöds 
genom olika GSR-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Information om komplementariteten 
med åtgärder som finansieras via andra 
instrument inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, via 
sammanhållningspolitiken eller via 

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

Or. en

Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskapsöverföring och 
informationsåtgärder

Kunskapsöverföring, utbyte av hållbara 
metoder och informationsåtgärder

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
gynna personer som är sysselsatta inom 
jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorn, markförvaltare och 
andra ekonomiska aktörer som utgörs av
små och medelstora företag som bedriver 
sin verksamhet på landsbygden.

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
gynna personer som är sysselsatta inom 
jordbruks-, livsmedels- och 
skogsbrukssektorn, markförvaltare, 
sammanslutningar och nätverk för 
landsbygdsutveckling och andra 
ekonomiska aktörer som utgörs av mikro-
och småföretag som bedriver sin 
verksamhet på landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Slutproduktens särdrag inom sådana 
system härrör från otvetydiga skyldigheter 
att garantera

(i) Slutproduktens särdrag inom sådana 
system härrör från otvetydiga skyldigheter 
att garantera

- särskilda produktegenskaper, – särskilda produktegenskaper,
- särskilda jordbruks- eller 
tillverkningsmetoder,

– särskilda jordbruks- eller 
tillverkningsmetoder,

- en kvalitet på slutprodukten som är 
väsentligt högre än vad som krävs enligt 
handelsnormer när det gäller folkhälsa, 
djurhälsa och djurskydd, växtskydd eller 
miljöskydd.

– korta och lokala leveranskedjor för 
livsmedel,
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– en kvalitet på slutprodukten som är 
väsentligt högre än vad som krävs enligt 
handelsnormer när det gäller folkhälsa, 
djurhälsa och djurskydd, växtskydd eller 
miljöskydd.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruks- och affärsutveckling Jordbruks-, affärs- och 
partnerskapsutveckling

Or. en

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) samhällsledda lokala partnerskap för 
utveckling

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av 
grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen,

(d) investeringar som syftar till 
upprättande, förbättring och utvidgning av
lokala grundläggande tjänster för 
landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid 
och kultur, och den tillhörande 
infrastrukturen, med prioritet för 
samhällsledda lokal utvecklingsinitiativ 
som ägs, styrs och kontrolleras av 
samhället genom ägandemodeller som 
lokala sammanslutningar och 
samhällstruster med demokratisk 
förvaltning och deltagande av den lokala 
befolkningen,

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast gälla småskalig infrastruktur såsom 
anges i programmet av varje medlemsstat. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband och förnybar energi. I sådant fall 

2. Stöd inom ramen för denna åtgärd ska 
endast gälla småskalig infrastruktur såsom 
anges i programmet av varje medlemsstat. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammen kan 
emellertid föreskriva särskilda undantag 
från denna regel för investeringar i 
bredband och decentraliserad förnybar



PA\907068SV.doc 37/45 PE492.639v01-00

SV

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 90 rörande definitionen av de olika 
typerna av förnybar energi som ska vara 
stödberättigande inom ramen för denna 
åtgärd.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Lokala aktionsgrupper omfattar också 
befintliga Leader-grupper som redan 
omfattas av Leader II1 eller Leader+2 eller 
artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 (EJFLU)3

______________
1Kommissionens 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, 
1.7.1994, s. 48).
 2Kommissionens meddelande till 
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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

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Löpande kostnader som avses i artikel 
31 d i förordning (EU) nr [CSF/2012] är 

1. Löpande kostnader som avses i artikel 
31 d i förordning (EU) nr [CSF/2012] är 
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kostnader kopplade till förvaltningen av 
den lokala utvecklingsstrategins 
genomförande via den lokala 
aktionsgruppen.

kostnader kopplade till förvaltningen av 
den lokala hållbara utvecklingsstrategins 
genomförande via den lokala 
aktionsgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
täcker åtgärder för att informera om den 
lokala utvecklingsstrategin samt 
projektutvecklingsuppgifter.

2. Kostnader för ledningsfunktioner i 
området enligt artikel 31 d i förordning
(EU) nr [CSF/2012] är kostnader som 
täcker åtgärder för att informera om den 
lokala hållbara utvecklingsstrategin samt 
projektutvecklingsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett nätverk ska inrättas för att stödja det 
europeiska innovationspartnerskapet för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artikel 61, i enlighet 
med artikel 51.1. Det ska möjliggöra 
nätverksarbete mellan operativa grupper, 
rådgivande tjänster och forskare.

1. Ett nätverk ska inrättas för att stödja det 
europeiska innovationspartnerskapet för 
produktivitet och hållbarhet inom 
jordbruket som avses i artikel 61, i enlighet 
med artikel 51.1. Det ska möjliggöra 
nätverksarbete mellan operativa grupper, 
rådgivande tjänster, icke-statliga 
organisationer och forskare.

Or. en
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bygga broar mellan kunskap och teknik
från spetsvetenskap och jordbrukare, 
företag och rådgivningstjänster.

(d) bygga broar mellan spetsvetenskaplig
kunskap, lokalt kunnande, teknik och 
jordbrukare, landsbygdssamhällen, företag 
och rådgivningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 80

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från punkt 3 b i 
denna artikel får medlemsstaterna öka det 
högsta EJFLU-bidraget för åtgärder som 
avses i artikel 21 och 31 i denna 
förordning i program som genomförs i 
övergångsregioner enligt definitionen i 
artikel 82.2 i förordning (CPR) för att 
skapa överensstämmelse med 
samfinansieringsnivån i andra GSR-
fonder för denna kategori av regioner, 
särskilt i program med bidrag från flera 
fonder.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Minst 10 % av det totala EJFLU-
bidraget till 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ska 
reserveras för Leader.

Or. en



PA\907068SV.doc 43/45 PE492.639v01-00

SV

Ändringsförslag 82

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Minst 40 % av EJFLU:s samlade 
bidrag till ett 
landsbygdsutvecklingsprogram ska 
avsättas för de åtgärder som avses i 
artiklarna 29, 30 och 31 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka alla 
landsbygdsutvecklingsprogram på 
grundval av ekonomiska indikatorer samt 
utfalls- och målindikatorer.

2. Förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén ska övervaka alla 
landsbygdsutvecklingsprogram på 
grundval av ekonomiska och 
gemensamma indikatorer och 
utfallsindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


