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Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 23
Skäl 6

(6) De verksamheter som Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(nedan kallad ”fonden”) bedriver, och de 
insatser som den bidrar till, måste ha en 
koppling till och vara förenliga med EU:s 
övriga politik, och de måste vara förenliga 
med EU:s lagstiftning.

(6) De verksamheter som Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(nedan kallad ”fonden”) bedriver, och de 
insatser som den bidrar till, måste ha en 
koppling till och vara förenliga med EU:s 
övriga politik, i synnerhet politiken för 
landsbygdsområdenas socioekonomiska 
och territoriella sammanhållning, och de 
måste vara förenliga med EU:s lagstiftning.

Or. en

Motivering

Strukturfonderna stöder verksamhet i landsbygdsområden genom att beakta specifika 
regionala förhållanden. Därför är det synnerligen viktigt att garantera överensstämmelse 
med EJFLU:s insatser samt gemensam strategisk planering. 
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Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 24
Skäl 6

(6) De verksamheter som Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(nedan kallad ”fonden”) bedriver, och de 
insatser som den bidrar till, måste ha en 
koppling till och vara förenliga med EU:s 
övriga politik, och de måste vara förenliga 
med EU:s lagstiftning.

(6) De verksamheter som Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(nedan kallad ”fonden”) bedriver, och de 
insatser som den bidrar till, måste ha en 
koppling till och vara förenliga med 
sammanhållningspolitiken på landsbygden 
och EU:s övriga politik, och de måste vara 
förenliga med EU:s lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Strukturfonderna tillämpas fortfarande på landsbygden genom de särskilda bestämmelser 
som gäller behandlingen av de specifika regionala förhållandena. Det är därför viktigt att 
först och främst försäkra sig om att Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har 
en koppling till eller kompletterar sammanhållningspolitiken.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 25
Skäl 7

(7) I sina åtgärder för att utveckla 
landsbygden strävar EU efter att eliminera 
olikheter och främja jämställdheten mellan 
kvinnor och män, i enlighet med artiklarna 2 
och 3 i fördraget.

(7) I sina åtgärder för att utveckla 
landsbygden strävar EU efter att eliminera 
olikheter och främja icke-diskrimineringen 
och jämställdheten mellan kvinnor och män, 
i enlighet med artiklarna 2 och 3 i fördraget.

Or. en

Motivering

Principen om icke-diskriminering har en större räckvidd än den princip som endast grundar 
sig på kön. Alla former av diskriminering skall beaktas i enlighet med artikel 13 i 
EG-fördraget. 
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Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 26
Skäl 8a (nytt)

(8a)Den kulturella utvecklingen, kvaliteten 
på den naturliga miljön och bebyggelsen, 
närmiljöns kvalitativa och kulturella 
dimension samt utvecklingen av en hållbar 
turism bidrar till att göra 
landsbygdsområdena ekonomiskt och 
socialt mer attraktiva genom att gynna 
skapandet av varaktiga arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 27
Skäl 10

(10) Programmen för att utveckla 
landsbygden måste följa EU:s och 
medlemsstaternas prioriteringar och 
komplettera EU:s övriga politik, särskilt 
marknadsåtgärderna på jordbruksområdet, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken.

(10) Programmen för att utveckla 
landsbygden måste följa EU:s och 
medlemsstaternas prioriteringar och 
komplettera EU:s övriga politik, särskilt 
marknadsåtgärderna på jordbruksområdet, 
sammanhållningspolitiken, åtgärderna för 
social integrering, icke-diskriminering, 
främjande av lika möjligheter och också 
den gemensamma fiskeripolitiken.

Or. el

Motivering

Hänvisningen till icke-diskriminering som Marian Harkin så korrekt föreslår inbegriper 
nödvändigtvis inte främjandet av ”lika möjligheter”.

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 28
Skäl 10

(10) Programmen för att utveckla 
landsbygden måste följa EU:s och 

(10) Programmen för att utveckla 
landsbygden måste följa EU:s och 
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medlemsstaternas prioriteringar och 
komplettera EU:s övriga politik, särskilt 
marknadsåtgärderna på jordbruksområdet, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken.

medlemsstaternas prioriteringar och 
komplettera EU:s övriga politik, särskilt 
marknadsåtgärderna på jordbruksområdet, 
sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Användningen av EJFLU bör därför bidra 
till att upprätthålla synergin mellan 
konvergensmålet och målet för 
konkurrenskraft i landsbygdsområden 
genom att inkludera åtgärder inom ramen 
för ERUF och ESF i strategiplaner för 
landsbygden. Överensstämmelse bör 
garanteras både i anslutning till 
programplaneringen och genomförandet. 

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 29
Skäl 30

(30) Stöd för särskilda metoder i 
markanvändningsplaneringen bör bidra till 
en hållbar utveckling genom att 
jordbrukarna och skogsägarna använder sig 
av metoder som är förenliga med behovet att 
bevara naturmiljön och landskapet samt 
skydda och förbättra naturresurserna. Stöden 
bör bidra till att förverkliga gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram och 
ordförandeskapets slutsatser i fråga om en 
strategi för hållbar utveckling. De 
nyckelfrågor som måste tas upp avser 
biologisk mångfald, 
NATURA 2000-områdena, skydd av mark 
och vatten, klimatförändringen, 
växthusgaser, ammoniakutsläpp, samt en 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

(30) Stöd för särskilda metoder i 
markanvändningsplaneringen bör bidra till 
en hållbar utveckling genom att 
jordbrukarna och skogsägarna använder sig 
av metoder som är förenliga med behovet att 
bevara naturmiljön och landskapet samt 
skydda och förbättra naturresurserna. Stöden 
bör bidra till att förverkliga gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram och 
ordförandeskapets slutsatser i fråga om en 
strategi för hållbar utveckling. De 
nyckelfrågor som måste tas upp avser 
biologisk mångfald, 
NATURA 2000-områdena, skydd av mark 
och vatten, klimatförändringen, 
växthusgaser, ammoniakutsläpp, samt en 
hållbar användning av bekämpningsmedel. 
Den del av förvaltningen av Natura 2000 
som varken kan finansieras ur 
strukturfonderna eller fonderna för 
landsbygdens utveckling skall finansieras 
ur en gemenskapsfond för biologisk 
mångfald inom ramen för LIFE+-förslaget. 
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Or. en

Motivering

I sin resolution om finansieringen av Natura 2000 av den 10 mars 2005 ansåg 
Europaparlamentet att bidragen från fonderna för landsbygdens utveckling och 
strukturfonderna inte var tillräckliga för medfinansieringen av Natura 2000 och därför 
insisterade Europaparlamentet på att en särskild fond skulle inrättas för detta ändamål inom 
ramen för LIFE+-förslaget. 

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 30
Skäl 43a (nytt)

(43a) Varje översyn av statusen mindre 
gynnat område skall genomföras i samråd 
med aktörer på nationell, regional och 
lokal nivå och socioekonomiska indikatorer 
skall tas i betraktande. 

Or. en

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 31
Skäl 45

(45) Förändringarna på landsbygden måste 
åtgärdas genom hjälp för att diversifiera 
verksamheterna i riktning mot andra typer av 
verksamhet än jordbruk och att utveckla 
andra sektorer, att öka sysselsättningen, 
förbättra den grundläggande servicen och 
satsa på investeringar som gör landsbygden 
attraktivare, så att man kan vända en 
utveckling som är på väg mot ekonomisk 
och social nedgång och avfolkning. Det 
behövs ansträngningar för att höja 
människors potential i det här avseendet.

(45) Förändringarna på landsbygden måste 
åtgärdas genom hjälp för att diversifiera 
verksamheterna i riktning mot andra typer av 
verksamhet än jordbruk och att utveckla 
andra sektorer, att öka sysselsättningen, 
förbättra den grundläggande servicen och 
satsa på investeringar som gör landsbygden 
attraktivare, så att man kan vända en
utveckling som är på väg mot ekonomisk 
och social nedgång och avfolkning. Företag 
utanför jordbrukssektorn, såsom 
hantverksföretag, företag i turistbranschen, 
lokala restauranger och nystartade företag 
utanför lantbrukssektorn är viktiga pelare i 
landsbygdsekonomin. Stöd till dessa företag 
förhindrar inte enbart avfolkningen av 
landsbygden utan stärker också denna och 
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är i linje med Lissabonmålen och EU:s 
prioritetsområden, nämligen att främja 
tillväxt och skapa arbetstillfällen. Det 
behövs ansträngningar för att höja 
människors potential i det här avseendet.

Or. en

Motivering

I slutsatserna från Salzburgkonferensen om landsbygdsutveckling (2003) sägs det tydligt och 
helt riktigt att utvecklingen av landsbygdsområden inte längre kan grunda sig enbart på 
jordbruk och att en diversifiering både inom och utanför jordbrukssektorn är absolut 
nödvändig för att främja livskraftiga och hållbara landsbygdssamhällen. Denna slutsats 
betonas ytterligare av Lissabonmålen och EU:s prioritetsområden tillväxt och arbetstillfällen. 
Ändringsförslaget understryker betydelsen av aktörer utanför jordbrukssektorn för 
landsbygdsekonomin och är i linje med dessa prioriteringar. 

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 32
Skäl 56

(56) Utöver dessa belopp måste 
medlemsstaterna beakta de belopp som 
genereras via modulering enligt artikel 12.2 i 
förordning (EG) nr …/… [οm finansieringen 
av GJP].

(56) Utöver dessa belopp måste 
medlemsstaterna beakta de belopp som 
genereras via modulering enligt artikel 12.2 i 
förordning (EG) nr …/… [οm finansieringen 
av GJP] och se till att de används för att 
stödja landsbygdsutvecklingspolitiken i sin 
helhet.

Or. fr

Motivering

De belopp som genereras via modulering bör användas inom den andra pelaren för att 
möjliggöra bättre balans i fördelningen av anslag mellan jordbrukare och övriga aktörer 
inom landsbygdsutvecklingen. Utnyttjandet av moduleringen, som medför en del 
administrativa kostnader, skulle till fullo ifrågasättas om den endast utnyttjades för att 
fördela de belopp som genereras mellan de jordbrukare vars engångsstöd minskat tillföljd av 
denna modulering.
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Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 33
Skäl 60

(60) För att se till att de insatser som 
medfinansieras via fonden blir effektiva och 
rättvisa och att de får hållbara resultat, bör 
det finnas bestämmelser som garanterar att 
investeringar i företag blir varaktiga och att 
fonden inte utnyttjas för att snedvrida 
konkurrensen.

(60) För att se till att de insatser som 
medfinansieras via fonden blir effektiva och 
rättvisa och att de får hållbara resultat, bör 
det finnas bestämmelser som garanterar att 
investeringar i företag blir varaktiga och att 
fonden inte utnyttjas för att snedvrida 
konkurrensen; Europeiska stadgan för 
småföretag, som antogs av 
Europeiska rådet i Santa Maria da 
Feira 2000, måste respekteras.

Or. fr

Motivering

Antagandet av Europeiska stadgan för småföretag har gjort det möjligt att understryka 
småföretagens betydelse för tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen inom EU. 
Småföretagen spelar också en viktig roll för livskraften i landsbygdsområdena och för den 
territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 34
Artikel 3

Fonden skall bidra till att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela Europeiska 
unionen, och denna strävan skall 
komplettera såväl den gemensamma 
jordbrukspolitikens marknads- och 
inkomststöd som sammanhållningspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken.

Fonden skall bidra till att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela Europeiska 
unionen och förhindra en avfolkning av 
landsbygden, och denna strävan skall 
komplettera såväl den gemensamma 
jordbrukspolitikens marknads- och 
inkomststöd som sammanhållningspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken.

Or. en

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 35
Artikel 3
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Fonden skall bidra till att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela Europeiska 
unionen, och denna strävan skall 
komplettera såväl den gemensamma 
jordbrukspolitikens marknads- och 
inkomststöd som sammanhållningspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken.

Fonden skall bidra till att främja en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela Europeiska 
unionen, och denna strävan skall 
komplettera såväl den gemensamma 
jordbrukspolitikens marknads- och 
inkomststöd som sammanhållningspolitiken, 
åtgärderna för social integrering, 
icke-diskriminering, främjande av lika 
möjligheter och också den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Or. el

Motivering

Hänvisningen till icke-diskriminering som Marian Harkin så korrekt föreslår inbegriper 
nödvändigtvis inte främjandet av ”lika möjligheter”.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 36
Artikel 4, punkt 1, led c

c) att höja livskvaliteten på landsbygden och 
att uppmuntra en diversifiering av 
ekonomin.

c) att höja livskvaliteten och främja den 
kulturella utvecklingen på landsbygden och 
att uppmuntra en diversifiering av 
ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 37
Artikel 4, punkt 1, led c

c) att höja livskvaliteten på landsbygden och 
att uppmuntra en diversifiering av 
ekonomin.

c) att höja livskvaliteten på landsbygden och 
att uppmuntra utvecklingen och
diversifieringen av ekonomin.

Or. en

Motivering

En förhöjd livskvalitet på landsbygden kan inte uppnås enbart genom att stödja ny ekonomisk 
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verksamhet. Det är också viktigt att främja utvecklingen av existerande verksamhet. 

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 38
Artikel 4, punkt 1, led ca (nytt)

ca) social integrering och 
icke-diskriminering i landsbygdsområden.

Or. en

Motivering

Behovet av en övergripande gemenskapspolitik för social integrering och icke-diskriminering 
bör återspeglas i utvecklingen av landsbygden. 

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 39
Artikel 5, punkt 2

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall 
se till att fondens och medlemsstaternas stöd 
ligger i linje med EU:s verksamheter, politik 
och prioriteringar. Stöden från fonden skall 
ha en koppling till målen för den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen 
och särskilt för Europeiska fiskerifonden.

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall 
se till att fondens och medlemsstaternas stöd 
ligger i linje med EU:s verksamheter, politik 
och prioriteringar. Stöden från fonden skall 
ha en koppling till målen för den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen 
och särskilt för Europeiska fiskerifonden 
och miljöpolitiken.

Or. en

Ändringsförslag från Gábor Harangozó

Ändringsförslag 40
Artikel 5, punkt 2

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall 
se till att fondens och medlemsstaternas stöd 
ligger i linje med EU:s verksamheter, politik 
och prioriteringar. Stöden från fonden skall 
ha en koppling till målen för den 

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall 
se till att fondens och medlemsstaternas stöd 
ligger i linje med EU:s verksamheter, politik 
och prioriteringar. Stöden från fonden skall 
ha en koppling till målen för den 
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ekonomiska och sociala sammanhållningen 
och särskilt för Europeiska fiskerifonden.

ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och särskilt för 
Europeiska fiskerifonden.

Or. en

Motivering

Den territoriella aspekten på Europeisk sammanhållningspolitik bör nämnas. 

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 41
Artikel 6, punkt 1, led c

c) andra organ som representerar det civila 
samhället, icke-statliga organisationer 
(särskilt på miljöområdet) samt organ som 
arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

c) andra organ som representerar det civila 
samhället, icke-statliga organisationer 
(särskilt på miljöområdet) samt organ som 
arbetar för ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män, och som bekämpar diskriminering 
på de grunder som anges i artikel 13 i 
EG-fördraget.

Or. en

Motivering

För att garantera att alla former av diskriminering beaktas. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 42
Artikel 7

Medlemsstaterna skall ansvara för att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen 
genomförs på lämpligaste geografiska nivå, i 
enlighet med de egna institutionella 
förhållandena. De åtgärder som detta ansvar 
medför skall vidtas i enlighet med den här 
förordningen.

Medlemsstaterna skall ansvara för att 
landsbygdsutvecklingsprogrammen 
genomförs på lämpligaste geografiska nivå, i 
enlighet med de egna institutionella 
förhållandena och bestämmelserna om 
subsidiaritet i fördraget om upprättande av 
en konstitution för Europa. De åtgärder 
som detta ansvar medför skall vidtas i 
enlighet med den här förordningen.
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Or. en

Motivering

Den nya Europeiska konstitutionen som Europaparlamentet godkänt betonar de nationella 
parlamentens och regionernas specifika roll. Detta innebär att nationella institutionella 
förhållanden inkluderar skräddarsytt samarbete inom nationella, regionala och lokala ramar. 

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 43
Artikel 8, rubrik

Jämställdhet mellan kvinnor och män Icke-diskriminering

Or. en

Motivering

Garanterar överensstämmelse med föredragandens ändringsförslag 6. 

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 44
Artikel 8, stycke 1

I programmens samtliga faser skall 
medlemsstaterna och kommissionen sträva 
efter jämställdhet mellan kvinnor och män.

I programmens samtliga faser skall 
medlemsstaterna och kommissionen sträva 
efter jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt icke-diskriminering på någon av de 
grunder som anges i artikel 13 i 
EG-fördraget.

Or. en

Motivering

Politiken för icke-diskriminering skall omfatta samtliga kategorier, inte enbart den 
könsrelaterade. 
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Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 45
Artikel 11, punkt 1

1. Med beaktande av EU:s strategiska 
riktlinjer skall medlemsstaterna lämna in en 
nationell strategisk plan med en redogörelse 
för såväl fondens som respektive 
medlemsstats prioriteringar, de specifika 
målen, medfinansieringen från fonden samt 
annan finansiering.

1. Med beaktande av EU:s strategiska 
riktlinjer skall medlemsstaterna eller annan 
behörig myndighet lämna in en nationell 
strategisk plan med en redogörelse för såväl 
fondens som respektive medlemsstats och 
regions prioriteringar, de specifika målen, 
medfinansieringen från fonden samt annan 
finansiering.

Or. en

Motivering

Förordningen bör beakta subsidiaritetsprincipen och det faktum att behörigheten när det 
gäller landsbygdsutveckling är flyttad till andra instanser i vissa medlemsstater och därmed 
inte uteslutande tillkommer den centrala regeringen. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 46
Artikel 11, punkt 1

1. Med beaktande av EU:s strategiska 
riktlinjer skall medlemsstaterna lämna in en 
nationell strategisk plan med en redogörelse 
för såväl fondens som respektive 
medlemsstats prioriteringar, de specifika 
målen, medfinansieringen från fonden samt 
annan finansiering.

1. Med beaktande av EU:s strategiska 
riktlinjer skall medlemsstaterna lämna in en 
nationell strategisk plan med en redogörelse 
för såväl fondens som respektive 
medlemsstats prioriteringar, resultat, 
regionala myndigheters erfarenheter och 
utvärderingar, regioners och lokala 
myndigheters bidrag, de specifika målen, 
medfinansieringen från fonden samt annan 
finansiering.

Or. en

Motivering

Den nationella strategiska planen bör återspegla erfarenheter av styre på flera olika nivåer i 
anslutning till jordbrukssamhällen. Subsidiaritet innebär här att regioners och lokala 
myndigheters erfarenheter bör beaktas och tendenser till åternationalisering stoppas. Ett 
decentraliserat tillvägagångssätt är nödvändigt. 
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Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 47
Artikel 11, punkt 3, led e

e) en redogörelse för på vilka sätt en 
samverkan med andra GJP-instrument och 
med sammanhållningspolitiken garanteras;

e) en redogörelse för på vilka sätt en 
samverkan med andra GJP-instrument, 
Europeiska fiskerifonden, LIFE+ och med 
sammanhållningspolitiken garanteras;

Or. en

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 48
Artikel 11, punkt 3, led ga (nytt)

ga) ett utkast för hur planen bidrar till 
social integrering och icke-diskriminering. 

Or. en

Motivering

Planen bör återspegla samtliga övergripande gemenskapsmål.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 49
Artikel 11a, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall slutföra dessa 
uppgifter inom en bestämd tidsperiod som 
fastslagits i samråd med kommissionen för 
att förhindra onödiga förseningar i 
upprättandet av ett verksamhetsprogram. 

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater och ministerier har i onödan orsakat förseningar i inrättandet av olika 
mekanismer som är nödvändiga för genomförandet av finansieringen av program. Detta har 
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lett till att förvaltningsmyndigheten haft stora svårigheter att uppfylla utgiftsmålen. För att i 
framtiden undvika detta måste medlemsstaterna och deras ministerier följa en 
överenskommen tidtabell för inrättandet av programmet. 

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 50
Artikel 12, punkt 2, led ba (nytt)

ba) en redogörelse för det sätt på vilket 
programmen bidrar till social integrering 
och icke-diskriminering.

Or. en

Motivering

Årsrapporten skall mäta framstegen inom områdena för social integrering och 
icke-diskriminering.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 51
Artikel 14, punkt 2

2. Medlemsstaterna får skicka in antingen ett 
samlat program för hela landet eller ett 
program för varje region.

2. Medlemsstaterna får skicka in antingen ett 
samlat program för hela landet eller ett 
program för varje region, men de kan också 
skicka in ett nationellt program för vissa 
åtgärder och regionala program för andra 
åtgärder, som skall anpassas till de 
sektorsmässiga eller geografiska särdragen 
i vissa regioner.

Or. fr

Motivering

Den bestämmelse som ger bästa möjliga effektivitet till åtgärderna för landsbygdsutveckling 
skall tillämpas. Enligt subsidiaritetsprincipen skall man agera på mest lämpliga nivå med 
hänsyn till ansvars- och befogenhetsfördelningen inom varje EU-medlemsstat.
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Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 52
Artikel 15, led g

g) information om komplementariteten med 
andra åtgärder som finansieras via andra 
GJP-instrument, via 
sammanhållningspolitiken och via 
Europeiska fiskerifonden;

g) information om komplementariteten med 
andra åtgärder som finansieras via andra 
GJP-instrument, via 
sammanhållningspolitiken, via LIFE+ och 
via Europeiska fiskerifonden;

Or. en

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 53
Artikel 16

EU:s stöd för vart och ett av de tre mål som 
anges i artikel 4 skall utgöra minst 15 % av 
fondens totala stöd för ett program under 
prioritering I eller III enligt avsnitt I 
respektive III i kapitel I i avdelning IV, och 
25 % av fondens totala stöd för ett program
under prioritering II enligt avsnitt II i kapitel 
I i samma avdelning.

EU:s stöd för vart och ett av de tre mål som 
anges i artikel 4 skall utgöra minst 15 % av 
fondens totala stöd för programmen under 
prioritering I eller III enligt avsnitt I 
respektive III i kapitel I i avdelning IV, och 
25 % av fondens totala stöd för program 
under prioritering II enligt avsnitt II i 
kapitel I i samma avdelning. Denna jämvikt 
mellan de tre prioriteringarna garanterar 
respekt för det sektorsövergripande och 
multifunktionella synsätt som 
kommissionen valt och gör det möjligt för 
landsbygdsutvecklingspolitiken att uppfylla 
de olika behoven i landsbygdsområdena.

Or. fr

Motivering

De två första ändringarna syftar till att rätta till de tryckfel som gjorts i denna viktiga artikel 
och som försvårar förståelsen av den.

Ordalydelsen i sista meningen understryker vikten av förslaget att bevilja ett minimistöd till 
de olika prioriteringarna för att skapa jämvikt mellan den sektorsrelaterade dimensionen och 
den territoriella dimensionen och säkra att landsbygdsutvecklingspolitiken inte fokuserar på 
jordbruket.
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Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 54
Artikel 17, punkt 1

1. Landsbygdsutvecklingsprogrammen skall 
utarbetas av medlemsstaterna, i nära 
samarbete med de partner som anges i 
artikel 6.

1. Landsbygdsutvecklingsprogrammen skall 
utarbetas av medlemsstaterna, i nära 
samarbete med de partner som anges i 
artikel 6. Varje medlemsstat skall fastställa 
och offentliggöra en samrådsplan och 
därefter, innan de strategiska planerna 
presenteras, lägga fram en rapport om 
samrådsförfarandets beskaffenhet och 
resultat.

Or. el

Motivering

Öppenheten kring dessa samråd är nödvändig, men offentliggörandet av resultaten från dem 
bör ske inom en tidsperiod som, om felaktiga ageranden skulle uppdagas, också kan leda till 
resultat.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 55
Artikel 17, punkt 1

1. Landsbygdsutvecklingsprogrammen skall 
utarbetas av medlemsstaterna, i nära 
samarbete med de partner som anges i 
artikel 6.

1. Landsbygdsutvecklingsprogrammen skall 
utarbetas av medlemsstaterna i enlighet med 
deras institutionella struktur och i nära 
samarbete med de partner som anges i 
artikel 6.

Or. en

Motivering

Förordningen bör beakta subsidiaritetsprincipen och det faktum att behörigheten när det 
gäller landsbygdsutveckling är flyttad till andra instanser i vissa medlemsstater och därmed 
inte uteslutande tillkommer den centrala regeringen. 
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 56
Artikel 19, led b, led va (nytt)

va) att utnyttja finansieringsinstrument,

Or. pt

Motivering

Åtgärder som vidtas för att höja den fysiska potentialen, men även för att utveckla denna och 
för att främja innovationen, bör omfatta inrättande av finansiella instrument såsom 
riskkapitalfonder och andra värdepappersfonder, fonder som investerar i fastigheter på 
landsbygden, garantifonder och ömsesidiga motgarantifonder. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 57
Artikel 19, led b, led vb (nytt)

vb) att satsa på experimentell utveckling,

Or. pt

Motivering

Åtgärder som vidtas för att höja den fysiska potentialen, men även för att utveckla denna och 
för att främja innovationen, bör omfatta stöd till experimentel utveckling i syftet att skapa nya 
produkter, produktionsmetoder och produktionstekniker samt organisations- och 
förvaltningsmetoder eller system för att förbättra redan befintliga eller använda produkter, 
tekniker och metoder.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 58
Artikel 19, led c, led iiia (nytt)

iiia) att stödja initiativ såsom marknader 
för lokala jordbrukare och 
upphandlingssystem för lokalt producerade 
högklassiga livsmedel; 

Or. en
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 59
Artikel 21, punkt 1, led c

c) som lämnar in en affärsplan för hur de vill 
utveckla sitt jordbruk.

c) som lämnar in en affärsplan för hur de vill 
utveckla sitt jordbruk (i vilken särskilt deras 
innovativa kapacitet betonas).

Or. en

Motivering

För att utnyttja unga jordbrukares mänskliga potential vid produktion av högklassiga 
jordbruksprodukter, skall kommissionens och rådets förslag till fullo omfatta innovativ 
produktion och metoder som utnyttjar ny teknik. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 60
Artikel 22, punkt 2, stycke 2, led ba (nytt)

ba) vara en fysisk eller juridisk person som 
övertar överlåten mark för att använda den 
för andra ändamål än jordbruk
(övertagande part utanför jordbruket),
såsom för skogsbruk eller för att skapa 
ekologiska skyddsområden på ett sätt som 
är förenligt med skydd av eller 
förbättringar av miljön och landskapet.

Or. pt

Motivering

Man bör fastställa möjligheten att överlåta marken till övertagande parter som inte är 
jordbrukare.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 61
Artikel 22, punkt 3, stycke 1
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3. En överlåtande part eller en lantarbetare 
kan få stöd för förtidspensionering under 
högst 10 år. Detta stöd får inte beviljas efter 
det att en överlåtande part har fyllt 70 år
eller efter det att en lantarbetare uppnått 
normal pensionsålder.

3. En överlåtande part eller en lantarbetare 
kan få stöd för förtidspensionering under 
högst 15 år. Detta stöd får inte beviljas efter 
det att en överlåtande part har fyllt 75 år
eller efter det att en lantarbetare uppnått 
normal pensionsålder.

Or. pt

Motivering

Man bör bevara gällande villkor för den överlåtande partens ålder (75 år) och stödperiodens 
längd (15 år).

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 62
Artikel 25, punkt 1, led a

a) som förbättrar resultatet på gården, och a) som förbättrar resultatet på gården, 
utnyttjar innovativa produktionsmetoder, 
och

Or. en

Motivering

Moderniseringen av gårdarna som ett specifikt mål är inte tillräckligt för att omstrukturera 
den fysiska potentialen. I enlighet med de övergripande riktlinjerna för en hållbar utveckling 
och slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon och Göteborg kräver den innovativa 
kapaciteten en mera integrerad strategi. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 63
Artikel 27, punkt 1, stycke 2

Om en investering görs för att uppfylla 
EU-normer får stöd endast beviljas om
investeringen görs av ett mikroföretag, 
enligt punkt 2, för att uppfylla nyligen 
införda normer. I fråga om att uppfylla en 
sådan norm kan jordbrukarna beviljas ett 
uppskov på högst 36 månader, från och med 

Om en investering görs för att uppfylla 
EU-normer får stöd endast beviljas om
investeringen görs av ett mikroföretag eller 
ett småföretag i den mening som avses i 
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG, för att 
uppfylla nyligen införda normer. I fråga om 
att uppfylla en sådan norm kan jordbrukarna 
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den dag då normen infördes. beviljas ett uppskov på högst 36 månader, 
från och med den dag då normen infördes.

Or. pt

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 64
Artikel 27, punkt 2

2. Stöd enligt punkt 1 skall begränsas till 
mikroföretag och småföretag i den mening 
som avses i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG. I fråga om 
skogsbruksprodukter skall stödet begränsas 
till enbart mikroföretag.

utgår

Or. pt

Motivering

Stöden bör bibehållas för alla företag oberoende av deras storlek och typ av investering. 

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 65
Artikel 29, punkt 1, stycke 2

Dessa normer måste ha införts nyligen i den 
nationella lagstiftningen, och de måste 
innebära nya skyldigheter eller restriktioner i 
jordbruket som får betydande effekter på de 
normala driftskostnaderna på en gård, och 
de måste beröra ett betydande antal 
jordbrukare.

Dessa normer måste ha införts nyligen i den 
nationella lagstiftningen, och de måste 
innebära nya skyldigheter eller restriktioner i 
jordbruket som får betydande effekter på de
normala driftskostnaderna på en gård.

Or. en

Motivering

Oberoende av om gemenskapslagstiftningen berör ”ett betydande antal jordbrukare” eller 
inte skall bestämmelserna om stöd för att hjälpa de jordbrukare som berörs av lagstiftningen 
fortfarande gälla. 
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 66
Artikel 34, led a, led ia (nytt)

ia) stöd för jordbrukare som kompensation 
för naturbetingade svårigheter i de yttersta 
randområdena,

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena särskilda situation bör beaktas.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 67
Artikel 35, punkt 1, stycke 2

Stöden skall utgöra en kompensation för 
jordbrukarnas extra kostnader eller deras 
inkomstbortfall till följd av svårigheter för 
jordbruket i området.

Stöden skall utgöra en kompensation för 
jordbrukarnas, markägarnas och 
markanvändarnas extra kostnader eller 
deras inkomstbortfall till följd av svårigheter 
för jordbruket i området.

Or. en

Motivering

Den ekologiska strukturen i vissa länder och bristen på mark har lett till ett mera flexibelt 
utnyttjande av jordbruksmark och en större mångfald i landsbygdsekonomin. Jordbrukets 
uppgift får större bredd och djup och omfattar verksamheter utanför jordbrukssektorn, såsom 
turism, vatten, boende, fritid och arbete. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 68
Artikel 35, punkt 1

1. Stöd enligt artikel 34 a i) och ii) skall 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal.

1. Stöd enligt artikel 34 a i), ia) och ii) skall 
beviljas på årsbasis per hektar utnyttjad 
jordbruksareal.

Or. pt
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Motivering

Ändring till följd av ändringsförslag 66.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 69
Artikel 35, punkt 2

2. Stöden skall beviljas jordbrukare som åtar 
sig att i minst 5 år efter den första 
utbetalningen fortsätta med sitt jordbruk i 
sådana områden som uppfyller kraven i 
artikel 47.2 och 47.3.

2. Stöden skall beviljas jordbrukare som åtar 
sig att i minst 5 år efter den första 
utbetalningen fortsätta med sitt jordbruk i de 
områden som avses i artikel 34 a ia och i 
sådana områden som uppfyller kraven i 
artikel 47.2 och 47.3.

Or. pt

Motivering

Ändring till följd av ändringsförslag 66.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 70
Artikel 39, punkt 2a (ny)

2a. De beskogningsåtgärder som föreslås i 
detta underavsnitt skall vara föremål för en 
konsekvensbedömning för att garantera 
överensstämmelse med EU:s miljöpolitik. 

Or. en

Motivering

Beskogningen av områden som är rika på olika vilda djur och växter kan ha en negativ effekt 
på den lokala biologiska mångfalden. Sådana hänsynstaganden faller inom ramen för EU:s 
åtagande att främja en hållbar utveckling. 
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Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 71
Artikel 45, punkterna 2a och 2b (nya)

2a. Stöd skall beviljas jordbrukarna i syfte 
att
– bevara och förbättra den ekologiska 
stabiliteten i skogen i områden där skogens 
skyddande och ekologiska roll är i 
allmänhetens intresse och där kostnaderna 
för bevarande och förbättrande åtgärder 
överstiger inkomsten från skogsbruket,
– genom jordbruksåtgärder upprätthålla 
brandgator.
2b. Det stöd som avses i punkt 2a skall 
täcka de faktiska kostnaderna för 
åtgärderna och skall beviljas under 
förutsättning att skogens skyddande och 
ekologiska roll säkerställs på ett hållbart 
sätt och att åtgärderna regleras i avtal och 
specificeras ekonomiskt. 

Or. es

Motivering

Åtgärder för att förebygga skogsbränder är oerhört viktiga för att skydda Europas 
skogsområden som ständigt minskar. Jordbrukarna spelar en nyckelroll för att förebygga 
skogsbränder, och därför bör det stöd som föreskrivs i förordning nr 1257/99 inte enbart 
bevaras, utan också förtydligas så att de verkliga kostnaderna för att förebygga skogsbränder 
täcks.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 72
Artikel 45, punkt 2c (ny)

2c. Senast sex månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft skall kommissionen 
lägga fram strategiska riktlinjer för 
genomförandet av de åtgärder till skydd 
mot skogsbränder som fastställs i denna 
förordning tillsammans med de 
förebyggande åtgärder som genomförs med 
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stöd av Europaparlamentets och rådets 
förordning nr (…) om det finansiella 
instrumentet för miljön (Life+). 
Medlemsstaterna skall därefter utarbeta 
eller anpassa sina nationella och/eller 
regionala program för att optimera 
åtgärderna för skydd mot skogsbränder.

Or. es

Motivering

Gemensamma mål för skydd mot skogsbränder måste fastställas för att optimera kampen mot 
skogsbränder, eftersom de ofta berör mer än ett land. Nationella och/eller regionala program 
bör utarbetas och befintliga program (som i vissa fall är för gamla) bör uppdateras. De olika 
gemenskapsförordningarna där åtgärder till skydd mot skogsbränder fastställs bär 
samordnas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 73
Artikel 47, punkt 1

1. Med beaktande av punkterna 2, 3, 4 och 5 
i den här artikeln skall medlemsstaterna 
fastställa vilka områden som berättigar till 
stöd enligt artikel 34 a i), ii) och iii) och 
34 b i), iii), iv) och vi).

1. Med beaktande av punkterna 2, 3, 4 och 5 
i den här artikeln skall medlemsstaterna i 
enlighet med sin institutionella struktur 
fastställa vilka områden som berättigar till 
stöd enligt artikel 34 a i), ii) och iii) och 
34 b i), iii), iv) och vi).

Or. en

Motivering

Förordningen bör beakta subsidiaritetsprincipen och det faktum att behörigheten när det 
gäller landsbygdsutveckling är flyttad till andra instanser i vissa medlemsstater och därmed 
inte uteslutande tillkommer den centrala regeringen. 

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 74
Artikel 47, punkt 3, led b

b) präglas av särskilda svårigheter och av att 
en fortsatt markanvändning anses viktig för 

b) präglas av särskilda svårigheter, särskilt 
mänskliga såsom låg befokningstäthet, och 
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att bevara eller förbättra miljön, bevara 
landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen, eller för att skydda 
kustlinjen.

av att en fortsatt markanvändning anses 
viktig för att bevara eller förbättra miljön, 
bevara landskapsbilden och ta vara på 
turismpotentialen, eller för att skydda 
kustlinjen.

Or. fr

Motivering

En av de största svårigheterna i landsbygdsområdena är den låga befolkningstätheten som 
nästan kan ses som en strukturell broms för all ekonomisk, social och territoriell utveckling 
och för förnyelsen av den aktiva befolkningen.

Ändringsförslag från Carlos José Iturgaiz Angulo

Ändringsförslag 75
Artikel 47, punkt 3, led ba (nytt)

ba) präglas av stark avfolkning eller 
sjunkande befolkning, och vara områden 
som framför allt är beroende av jordbruket 
och där den snabba tillbakagången utgör 
ett hot mot livskraften och innebär en risk 
för ökenspridning.

Or. es

Motivering

Landsbygdsutvecklingspolitiken måste även i fortsättningen bidra till den ekonomiska 
livskraften i starkt avfolkade områden. Definitionen av ”missgynnade områden” måste 
omfatta sådana områden för att förhindra att deras ekonomiska situation förvärras. 
Avfolkningen medför också problemet med ökenspridning till följd av den försämrade 
växttäckningen.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 76
Artikel 49, led a, led i

i) en diversifiering till annan verksamhet än 
jordbruk,

i) en diversifiering till annan verksamhet än 
jordbruk, inklusive verksamheter på 
jordbruksföretag,
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Or. en

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 77
Artikel 49, led a, led ii

ii) nya och expanderande mikroföretag, 
satsningar på entreprenörskap och en 
allsidigare ekonomi,

ii) nya och expanderande mikroföretag, 
familjeföretag inbegripna, satsningar på 
entreprenörskap och en allsidigare ekonomi,

Or. el

Motivering

Hur de ”små” företagen definieras varierar från land till land. Med beaktande av att familjen 
kan fungera som en viktig kärna för utvecklingsåtgärderna så bör denna skyddas och 
familjeföretag inbegripas i den företagskategori som vi kallar ”mikroföretag”.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 78
Artikel 49, led a, led ii

ii) nya och expanderande mikroföretag, 
satsningar på entreprenörskap och en 
allsidigare ekonomi,

ii) nya och expanderande mikroföretag och 
småföretag, satsningar på entreprenörskap 
och en allsidigare ekonomi,

Or. de

Motivering

Med beaktande av definitionen på små och medelstora företag inskränker en begränsning till 
mikroföretag alltför mycket på stödramarna. Tar man med småföretag blir det möjligt att 
stödja företag med upp till 49 anställda. Ett sådant företag på landsbygden betraktas redan 
som en mellanstor arbetsgivare och kan på ett betydande sätt bidra till att stimulera den 
lokala och regionala ekonomin. 

Europeiska kommissionen arbetar tillsammans med företrädare för turismsektorn på en 
Agenda 21 för en hållbar turism. För att vara konsekvent bör man därför se till att endast 
hållbara turismprojekt stöds med EU-medel. 
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 79
Artikel 49, led a, led iii

iii) ökad turism, iii) främjande av en hållbar turism,

Or. de

Motivering

Med beaktande av definitionen på små och medelstora företag inskränker en begränsning till 
mikroföretag alltför mycket på stödramarna. Tar man med småföretag blir det möjligt att 
stödja företag med upp till 49 anställda. Ett sådant företag på landsbygden betraktas redan 
som en mellanstor arbetsgivare och kan på ett betydande sätt bidra till att stimulera den 
lokala och regionala ekonomin. 

Europeiska kommissionen arbetar tillsammans med företrädare för turismsektorn på en 
Agenda 21 för en hållbar turism. För att vara konsekvent bör man därför se till att endast 
hållbara turismprojekt stöds med EU-medel.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 80
Artikel 49, led a, led ii

ii) nya och expanderande mikroföretag, 
satsningar på entreprenörskap och en 
allsidigare ekonomi,

ii) nya och expanderande mikroföretag, 
övertag av mikroföretag, satsningar på 
entreprenörskap och en allsidigare ekonomi,

Or. fr

Motivering

Främjande av entreprenörskap och förstärkning av den ekonomiska strukturen på 
landsbygden måste också omfatta övertag av befintliga mikroföretag, som överges när 
företagaren upphör med sin verksamhet eller går i pension. Svårigheterna när det gäller 
övertag av företag orsakar avbrott i tillhandahållandet av varor och tjänster, vilket ofta 
drabbar hela befolkningen.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 81
Artikel 49, led b, led i
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i) garantier för grundläggande tjänster för 
näringsverksamheterna och befolkningen på 
landsbygden,

i) garantier för grundläggande tjänster för 
näringsverksamheterna och befolkningen på 
landsbygden, inklusive trafik och 
infrastruktur på landsbygden, såsom vägar, 
livsviktig maritim infrastruktur, 
vattenförsörjning, avfallshantering och 
energiförsörjning, vilket bör uppmuntras,

Or. en

Motivering

Landsbygdstrafiken i glest befolkade områden, inklusive livsviktiga färjförbindelser mellan 
öar och fastlandet, är en viktig tjänsteform och måste stödjas inom samtliga 
landsbygdsutvecklingsprogram. Utan en konkurrenskraftig infrastruktur finns det ingen 
balanserad regional utveckling och landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 82
Artikel 49, led d

d) kompetens- och ledarskapsutveckling för 
att utarbeta och genomföra en lokal 
utvecklingsstrategi.

d) kompetens- och ledarskapsutveckling och 
en organiserad presentation av det som 
nämns i led a och b i denna artikel, för att 
utarbeta och genomföra en lokal 
utvecklingsstrategi.

Or. el

Motivering

En presentation av sådan verksamhet som tillför jordbruksekonomin variation kan med 
turismens hjälp bli vinstbringande och fungerar som en belöning eller utmärkelse för dem 
som dragit igång sådan här verksamhet.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 83
Artikel 50

I fråga om åtgärder enligt artikel 49 a i) kan 
stödmottagaren vara en jordbrukare, 
jordbrukarens maka eller make, eller ett av 

I fråga om åtgärder enligt artikel 49 a i) kan 
stödmottagaren vara en privat markägare 
eller en jordbrukare, jordbrukarens eller 
markägarens maka eller make, eller ett av 
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deras barn. deras barn.

Or. en

Motivering

Tendensen mot ett mera flexibelt utnyttjande av jordbruksmark och en större mångfald i 
landbygdsekonomin innebär att inte bara jordbrukare utan även privata markägare bör ha 
rätt att motta stöd. 

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 84
Artikel 51, rubrik

Stöd för att starta och utveckla företag Stöd för att starta, överta och utveckla 
företag

Or. fr

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 85
Artikel 54

Stöd enligt artikel 49 b i) skall avse nya 
grundläggande tjänster i en by eller ett antal 
byar, samt småskalig infrastruktur i samband 
med detta.

Stöd enligt artikel 49 b i) skall avse nya 
grundläggande tjänster i en by eller ett antal 
byar, samt småskalig infrastruktur i samband 
med detta. Beroende på regionens, 
befolkningens och 
arbetsmarknadsparternas behov kan det 
handla om stöd till barnomsorg och 
ålderdomshem, subventionerade bostäder 
för uthyrning, kulturcentrum och 
förbättringar av transportmedel och 
infrastruktur.

Or. fr

Motivering

Tillhandahållandet av viktiga tjänster för befolkningen och arbetsmarknadens parter samt 
tillgängligheten garanterar ökad aktivitet i landsbygdsområdena.
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Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 86
Artikel 58

Åtgärderna i artikel 49 skall helst 
genomföras via lokala utvecklingsstrategier.

Åtgärderna i artikel 49 skall helst 
genomföras via lokala utvecklingsstrategier 
och genom aktivt deltagande i alla skeden 
från de lokala myndigheternas sida.

Or. el

Motivering

Den åsikt som den föredragande förfäktar i sitt ändringsförslag avseende denna punkt, om att 
säkerställandet av aktivt deltagande från de lokala aktörernas sida i EJFLU kommer att 
garantera större konsekvens i utvecklingsstrategin för många jordbruksområden, är alldeles 
riktig. Men dessutom, eftersom de lokala aktörerna är mycket välförtrogna med såväl 
problem och säregenheter som fördelar med sina egna område, är det viktigt att deras idéer 
och den kunskap de sitter inne med beaktas även i det skede då åtgärderna planeras. 

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 87
Artikel 60, led a

a) områdesbaserade program för väl 
definierade subregionala 
landsbygdsområden,

a) områdesbaserade program för väl 
definierade och relevanta subregionala 
landsbygdsområden,

Or. fr

Motivering

Den territoriella strategin när det gäller landsbygdsutvecklingen måste utvecklas ytterligare 
så att det blir möjligt att införa verkliga territoriella utvecklingsprojekt. Därför måste det 
berörda områdets relevans påvisas vad gäller gemenskapsintresse och territoriell 
sammanhållning.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 88
Artikel 61, punkt 1, led b

b) vara en grupp som godkändes för b) antingen vara en grupp som godkändes 
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initiativen Leader II eller Leader+ , eller som 
uppfyller kraven för Leaderdimensionen, 
eller en ny grupp som företräder partner från 
olika socioekonomiska sektorer på regional 
eller lokal nivå; på beslutsfattande nivå skall 
de socioekonomiska partnerna, bland andra 
sammanslutningar på jordbruksområdet, 
kvinnor på landsbygden, ungdomar samt 
föreningslivet, utgöra minst 50 % av 
partnerskapet;

för initiativen Leader II eller Leader+ , eller 
som uppfyller kraven för 
Leaderdimensionen, eller – i avsaknad av en 
sådan – en ny grupp som företräder partner 
från olika socioekonomiska sektorer på 
regional eller lokal nivå och som i så fall 
förpliktigas att dra nytta av erfarenheten 
hos lokala grupper som genomfört 
Leader II och Leader+ ; på beslutsfattande 
nivå skall de socioekonomiska partnerna, 
bland andra sammanslutningar på 
jordbruksområdet, kvinnor på landsbygden, 
ungdomar samt föreningslivet, utgöra minst 
50 % av partnerskapet;

Or. el

Motivering

Den erfarenhet som de lokala grupperna förvärvat måste utnyttjas om de nya programmen 
skall bli framgångsrika.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 89
Artikel 69, rubrik och punkt 1

Nationella landsbygdsnätverk Nationella nätverk för aktörer på 
landsbygden och inom jordbruket

1. Varje medlemsstat skall inrätta ett 
nationellt landsbygdsnätverk i vilket alla 
organisationer och förvaltningar som är 
involverade i landsbygdsutvecklingen skall 
delta.

1. Varje medlemsstat skall utan dröjsmål 
inrätta ett nationellt landsbygdsnätverk i 
vilket alla organisationer och förvaltningar 
som är involverade i 
landsbygdsutvecklingen skall delta på så 
bred bas som möjligt.

Or. el

Motivering

Eftersom begreppet ”landsbygds-” inte bör tolkas i snäv mening, som något som enbart 
relaterar till jordbruket, är det bra att klargöra att vi avser flera aktörer på landsbygden och 
uppfattar den i vid bemärkelse. Det antal organisationer och förvaltningar som är 
involverade i landsbygdsutvecklingen i ett land är med andra ord mycket stort och det 
föreligger med andra ord risk för att kommunikationen inte förs särskilt effektivt. Vore det 
kanske mer ändamålsenligt att, efter ett beslut av alla berörda parter, låta företrädare för 
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vissa organisationer och förvaltningar handha den vidare organiseringen av denna 
information?

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 90
Artikel 70, punkt 5, led b

b) tidigare uppnådda resultat, utgår

Or. en

Motivering

Resurserna bör fördelas på grundval av särskilda förhållanden och behov snarare än tidigare 
uppnådda resultat. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 91
Artikel 71, punkt 3, stycke 1, led ba (nytt)

ba) 85 % av de offentliga stödberättigande 
utgifterna i de yttersta randområdena och i 
de mindre öarna i Egeiska havet.

Or. pt

Motivering

Fondens andel av finansieringen i de yttersta randområdena bör bibehållas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 92
Artikel 71, punkt 3, stycke 2, led ba (nytt)

ba) 85 % av de offentliga stödberättigande 
utgifterna i de yttersta randområdena och i 
de mindre öarna i Egeiska havet.

Or. pt
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Motivering

Fondens andel av finansieringen i de yttersta randområdena bör bibehållas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 93
Artikel 71, punkt 4

4. Genom undantag från de övre gränser 
som anges i punkt 3 kan fondens 
medfinansiering höjas med 
5 procentenheter för program i de yttersta 
randområdena och på de mindre öarna i 
Egeiska havet.

utgår

Or. pt

Motivering

Ändring till följd av ändringsförslagen 90 och 91.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 94
Artikel 72, punkt 3, led a

a) mervärdesskatt, a) återbetalningsbar mervärdesskatt,

Or. pt

Motivering

Mervärdesskatt som inte återbetalas bör även i fortsättningen utgöra en stödberättigande 
utgift.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 95
Artikel 72, punkt 3, led c

c) inköp av mark för mer än 10 % av de 
stödberättigande utgifterna för insatsen i 

c) inköp av mark för mer än 10 % av de 
stödberättigande utgifterna för insatsen i 
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fråga. fråga, med undantag för insatser för att 
skydda miljön och förutsatt att en högre 
procentsats inte fastställts i de program som 
kommissionen antagit.

Or. pt

Motivering

De nuvarande villkoren för stödberättigande utgifter för inköp av mark bör bibehållas.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 96
Artikel 76, inledningen och led a

För varje program skall medlemsstaten utse För varje program skall medlemsstaten i 
enlighet med sin institutionella struktur 
utse

a) en förvaltningsmyndighet, som kan vara 
ett offentligt eller privat organ på nationell, 
regional eller lokal nivå, vilken utsetts av 
medlemsstaten, eller medlemsstaten själv,

a) en förvaltningsmyndighet, som kan vara 
ett offentligt eller privat organ på nationell, 
regional eller lokal nivå, vilken utsetts av 
medlemsstaten i enlighet med dess 
institutionella struktur, eller medlemsstaten 
själv,

Or. en

Motivering

Förordningen bör beakta subsidiaritetsprincipen och det faktum att behörigheten när det 
gäller landsbygdsutveckling är flyttad till andra instanser i vissa medlemsstater och därmed 
inte uteslutande tillkommer den centrala regeringen. 

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 97
Artikel 77, punkt 1, led a

a) se till att de insatser som skall finansieras 
väljs ut i enlighet med kriterierna för 
programmet och att de under hela 
genomförandet följer EU:s och 
medlemsstatens regler och är förenliga med 

a) se till att de insatser som skall finansieras 
väljs ut i enlighet med kriterierna för 
programmet och att de under hela 
genomförandet följer EU:s och 
medlemsstatens regler och är förenliga med 
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EU:s övriga politik, EU:s övriga politik, och att dessa 
gemenskapsregler och nationella regler 
varken är för stränga eller för tidskrävande 
och även lämnar utrymme för en viss 
flexibilitet inom de allmänna riktlinjerna 
för EU:s politik,

Or. el

Motivering

Det faktum att värdefulla projekt hindras från sitt utförande kan, liksom den föredragande 
påpekar, bero på att flexibilitet saknas och kan dessutom bero på stadgade förfaranden vars 
genomförande tar lång tid. Sådant bör undvikas.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 98
Artikel 80, punkt 2, led a

a) se till att potentiella stödmottagare, 
branschorganisationer, arbetsmarknadens 
parter, organ och organisationer som arbetar 
med jämställdhetsfrågor samt icke-statliga 
organisationer får information om de 
möjligheter som programmet ger och om 
reglerna för att få stöd via programmet,

a) se till att lokala aktörer, potentiella
stödmottagare, branschorganisationer, 
arbetsmarknadens parter, organ och 
organisationer som arbetar med 
jämställdhetsfrågor samt icke-statliga 
organisationer får information om de 
möjligheter som programmet ger och om 
reglerna för att få stöd via programmet,

Or. el

Motivering

En informering av de lokala aktörerna kommer att underlätta att informationen sprids till 
övriga grupper som nämns i denna punkt.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 99
Artikel 82, led c

c) granska resultaten, särskilt i vilken 
utsträckning som målen för varje prioritering 
har uppnåtts, samt de löpande 

c) granska resultaten, särskilt i vilken 
utsträckning som målen för varje prioritering 
har uppnåtts, samt de löpande 
utvärderingarna, inklusive fondens bidrag 
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utvärderingarna, till social integrering och 
icke-diskriminering,

Or. en

Motivering

För att garantera att denna övergripande gemenskapspolitik återspeglas i utvärderingen.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 100
Artikel 86

Årsrapporter Tvåårsrapporter
1. Första gången år 2008, och därefter senast 
den 30 juni varje år, skall 
förvaltningskommittén skicka in en 
årsrapport till kommissionen. 
Förvaltningsmyndigheten skall skicka in en 
sista årsrapport senast den 30 juni 2016.

1. Första gången år 2008, och därefter senast 
den 30 juni vartannat år, skall 
förvaltningsmyndigheten skicka in en 
tvåårsrapport till kommissionen. 
Förvaltningsmyndigheten skall skicka in en 
sista årsrapport senast den 30 juni 2016.

2. Varje årsrapport skall innehålla 2. Varje tvåårsrapport skall innehålla
a) uppgifter om eventuella förändringar i de 
allmänna förutsättningarna som direkt 
påverkar programmet, eller om ändringar i 
EU:s eller den nationella politiken som kan 
vara av betydelse för kopplingen mellan 
fonden och andra finansieringsorgan;

a) uppgifter om eventuella förändringar i de 
allmänna förutsättningarna som direkt 
påverkar programmet, eller om ändringar i 
EU:s eller den nationella politiken som kan 
vara av betydelse för kopplingen mellan 
fonden och andra finansieringsorgan;

b) uppgifter om programarbetet i förhållande 
till de uppsatta målen, på grundval av 
output- och resultatindikatorer:

b) uppgifter om programarbetet i förhållande 
till de uppsatta målen, på grundval av 
output- och resultatindikatorer:

c) uppgifter om ekonomin, med en 
redovisning, för varje åtgärd, av de belopp 
som betalats ut till stödmottagarna för de 
utgifter dessa har haft; om programmet 
täcker områden som omfattas av 
konvergensmålet skall sådana utgifter 
redovisas separat;

c) uppgifter om ekonomin, med en 
redovisning, för varje åtgärd, av de belopp 
som betalats ut till stödmottagarna för de 
utgifter dessa har haft; om programmet 
täcker områden som omfattas av 
konvergensmålet skall sådana utgifter 
redovisas separat;

d) uppgifter om åtgärder som 
förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén har vidtagit för att 
garantera kvalitet och måluppfyllelse, t.ex.

d) uppgifter om åtgärder som 
förvaltningsmyndigheten och 
övervakningskommittén har vidtagit för att 
garantera kvalitet och måluppfyllelse, t.ex.

i) uppgifter om övervakning och i) uppgifter om övervakning och 
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utvärdering, utvärdering,
ii) en sammanfattning av större problem som 
uppstått, samt hur dessa åtgärdats, inklusive 
till följd av de synpunkter som framförts i 
enlighet med artikel 87,

ii) en sammanfattning av större problem som 
uppstått, samt hur dessa åtgärdats, inklusive 
till följd av de synpunkter som framförts i 
enlighet med artikel 87,

iii) användningen av tekniskt stöd, iii) användningen av tekniskt stöd,

iv) åtgärder för att se till att programmet ges 
offentlighet i enlighet med artikel 80;

iv) åtgärder för att se till att programmet ges 
offentlighet i enlighet med artikel 80;

e) en deklaration om att stödet används i 
enlighet med EU:s övriga politik, inklusive 
en redovisning av problem som uppstått och 
hur de åtgärdats;

e) en deklaration om att stödet används i 
enlighet med EU:s övriga politik, inklusive 
en redovisning av problem som uppstått och 
hur de åtgärdats;

f) ett separat kapitel om åtgärder och 
finansiering enligt Leadermetoden;

f) ett separat kapitel om åtgärder och 
finansiering enligt Leadermetoden;

g) uppgifter, i tillämpliga fall, om 
användningen av de belopp som återkrävts i 
enlighet med artikel 33 i förordning (EG) 
nr …/….[finansieringen av GJP].

g) uppgifter, i tillämpliga fall, om 
användningen av de belopp som återkrävts i 
enlighet med artikel 33 i förordning (EG) 
nr …/….[finansieringen av GJP].

3. För att anses godtagbar i enlighet med 
artikel 26 i förordning (EG) nr …/… 
[finansieringen av GJP] skall rapporten 
innehålla alla de uppgifter som anges i 
punkt 2 och som gör det möjligt att göra en 
bedömning av programarbetet.

3. För att anses godtagbar i enlighet med 
artikel 26 i förordning (EG) nr …/… 
[finansieringen av GJP] skall rapporten 
innehålla alla de uppgifter som anges i 
punkt 2 och som gör det möjligt att göra en 
bedömning av programarbetet.

Efter det att förvaltningsmyndigheten har 
skickat in årsrapporten skall kommissionen 
ha två månader på sig att framföra eventuella 
synpunkter. För den sista årsrapporten skall 
denna tidsfrist vara 5 månader. Om 
kommissionen inte framför några synpunkter 
inom denna tidsfrist skall rapporten anses 
godkänd.

Efter det att förvaltningsmyndigheten har 
skickat in årsrapporten skall kommissionen 
ha två månader på sig att framföra eventuella 
synpunkter. För den sista årsrapporten skall 
denna tidsfrist vara 5 månader. Om 
kommissionen inte framför några synpunkter 
inom denna tidsfrist skall rapporten anses 
godkänd.

Or. en

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 101
Artikel 87, rubrik och punkt 1

Årlig granskning Granskning vartannat år
1. I samband med att årsrapporten lämnas in 1. I samband med att tvåårsrapporten



PE 355.754v01-00 38/43 AM\561694SV.doc

SV

skall kommissionen och 
förvaltningsmyndigheten varje år granska 
föregående års resultat i enlighet med rutiner 
som skall fastställas i samförstånd med 
respektive medlemsstat och 
förvaltningsmyndighet.

lämnas in skall kommissionen och 
förvaltningsmyndigheten vartannat år 
granska föregående års resultat i enlighet 
med rutiner som skall fastställas i 
samförstånd med respektive medlemsstat 
och förvaltningsmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 102
Artikel 92, punkt 2, led ca (nytt)

ca) de insatser som gjorts på området för 
samarbete och utbyte av erfarenheter,

Or. fr

Motivering

Innovativa arbetsformer och samarbete är viktiga aspekter inom ramen för Leadermetoden. 
De bör därför också beaktas vid utvärderingen av prioriteringen.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 103
Artikel 92, punkt 2, led da (nytt)

d) innovationsförmågan,

Or. fr

Motivering

Innovativa arbetsformer och samarbete är viktiga aspekter inom ramen för Leadermetoden. 
De bör därför också beaktas vid utvärderingen av prioriteringen.

Ändringsförslag från Bairbre de Brún

Ändringsförslag 104
Artikel 92, punkt 2, led ea (nytt)
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ea) bidrag till social integrering,

Or. en

Motivering

Vid beviljande av medel ur gemenskapsreserven skall hänsyn tas till de framsteg som 
uppnåtts i fråga om social integrering. 

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 105
Bilaga I, 26.3

Stödnivå för att höja skogens ekonomiska 
värde

Stödnivå för att höja skogens ekonomiska 
värde

50% Av stödberättigande investeringar i 
sådana områden som anges i 
artikel 34 a i), ii) och iii)

90% Av stödberättigande investeringar i 
sådana områden som anges i 
artikel 34 a i), ii) och iii)

40% Av stödberättigande investeringar i 
andra områden

80% Av stödberättigande investeringar i 
andra områden

75% Av stödberättigande investeringar i 
de yttersta randområdena

100% Av stödberättigande investeringar i de 
yttersta randområdena (de områden 
som avses i artikel 34 a ia)

Or. pt

Motivering

De nuvarande stödnivåerna bör bibehållas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 106
Bilaga I, 27.3

Stödnivå för att höja värdet på jordbruks-
och skogsbruksproduktionen

Stödnivå för att höja värdet på jordbruks-
och skogsbruksproduktionen

50% Av stödberättigande investeringar i 
områden som omfattas av 
konvergensmålet

50% Av stödberättigande investeringar i 
områden som omfattas av 
konvergensmålet

40% Av stödberättigande investeringar i 40% Av stödberättigande investeringar i 
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andra områden andra områden
65% Av stödberättigande investeringar i 

de yttersta randområdena och på de 
Egeiska öarna

65% Av stödberättigande investeringar i 
de yttersta randområdena och på de 
Egeiska öarna

75% Av stödberättigande investeringar i 
de små och medelstora företag i de 
yttersta randområdena som 
bearbetar och saluför 
jordbruksprodukter som i första 
hand härrör från den lokala 
produktionen och från sektorer som 
fastställs i de regionala 
utvecklingsplanerna

Or. pt

Motivering

De nuvarande stödnivåerna för de yttersta randområdena bör bibehållas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 107
Bilaga I, 35.3

Lägsta stöd för 
svårigheter

25 Per 
hektar 
UJA

utgår

Högsta stöd för 
naturbetingade 
svårigheter

250 Per 
hektar 
UJA

Högsta stöd för 
områden med 
andra 
svårigheter

150 Per 
hektar 
UJA

Or. pt

Motivering

Taket för utbetalningarna bör inte ändras i de berörda områdena. 
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 108
Bilaga I, 40.4, 41.4 och 42.3

– Stödnivå för startkostnader – Stödnivå för startkostnader

50% Av stödberättigande kostnader i 
sådana områden som anges i 
artikel 34 a i), ii) och iii)

90% Av stödberättigande kostnader i 
sådana områden som anges i 
artikel 34 a i), ii) och iii)

40% Av stödberättigande kostnader i 
andra områden

80% Av stödberättigande kostnader i 
andra områden

75% Av stödberättigande kostnader i de 
yttersta randområdena

100% Av stödberättigande kostnader i de 
yttersta randområdena (de områden
som avses i artikel 34 a ia)

Or. pt

Motivering

De nuvarande stödnivåerna bör bibehållas.
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