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Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 18
Bilaga, punkt 1, stycke 2, strecksats 4

– genomföra den nya marknadsinriktade 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
nödvändiga omstrukturering den kommer att 
medföra i både nya och gamla 
medlemsstater.

– genomföra den nya marknadsinriktade 
gemensamma jordbrukspolitiken och den 
nödvändiga omstrukturering den kommer att 
medföra i både nya och gamla 
medlemsstater samt beakta konsumenternas 
förväntningar i fråga om hälsa, säkerhet 
och kvalitet.

Or. fr

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 19
Bilaga, punkt 2.1, rubriken

Den gemensamma jordbrukspolitiken och Landsbygdsutvecklingen inom den 
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landsbygdsutveckling gemensamma jordbrukspolitiken 

Or. fr

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 20
Bilaga, punkt 2.1, stycke 1

Jordbruket är både den största 
markanvändaren på landsbygden och har en 
central påverkan på landsbygden och 
miljöns kvalitet. Genom den nyligen 
genomförda utvidgningen av Europeiska 
unionen har den gemensamma 
jordbrukspolitiken och 
landsbygdsutvecklingen blivit allt viktigare.

Jordbruket är både den största 
markanvändaren på landsbygden och har en 
central påverkan på landsbygden och 
miljöns kvalitet. Genom den nyligen 
genomförda utvidgningen av Europeiska 
unionen har den första pelaren, den 
gemensamma jordbrukspolitiken och 
landsbygdsutvecklingen blivit allt viktigare.

Or. fr

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 21
Bilaga, punkt 2.1, stycke 2

Om inte de två pelarna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
marknadspolitiken och 
landsbygdsutvecklingen, hade funnits, skulle 
många landsbygdsområden i Europa stå 
inför ökande ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade problem. Den europeiska 
jordbruksmodellen återspeglar den 
mångfacetterade roll som jordbruket spelar 
när det gäller rikedomen och mångfalden 
hos landskap, livsmedel samt kultur- och 
naturarvet.

Om inte de två pelarna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
marknadspolitiken och 
landsbygdsutvecklingen, hade funnits, skulle 
många landsbygdsområden i Europa stå 
inför ökande ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade problem. Den europeiska 
jordbruksmodellen återspeglar den 
mångfacetterade roll som jordbruket spelar 
när det gäller rikedomen och mångfalden 
hos landskap, livsmedel samt kultur- och 
naturarvet, och den anpassar sig sålunda 
till nya samhälleliga krav: produkter av 
hög kvalitet, livsmedelssäkerhet, ekoturism,
uppskattning av naturarvet och alternativa 
energiformer.

Or. fr
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 22
Bilaga, punkt 2.2

2003 och 2004 års reformer av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär ett 
stort steg framåt för att förbättra 
konkurrenskraften och den hållbara 
utvecklingen inom EU:s jordbruk och ange 
ramarna för framtida reformer. Flera 
reformer har stärkt det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft genom att 
minska prisstödsgarantierna. Dessutom 
kommer det frikopplade stödet att 
uppmuntra jordbrukarna att reagera på 
marknadens signaler, snarare än de 
kvantitetsrelaterade politiska incitamenten. 
Tack vare att man tagit med normer för
miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurens välbefinnande i tvärvillkoren 
kommer konsumenternas förtroende och 
jordbrukets miljömässiga hållbarhet att öka.

2003 och 2004 års reformer av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär ett 
stort steg framåt för att förbättra den 
regionala och lokala konkurrenskraften och 
den hållbara utvecklingen inom EU:s 
jordbruk och ange ramarna för framtida 
reformer. Flera reformer har stärkt det 
europeiska jordbrukets konkurrenskraft 
genom att minska prisstödsgarantierna. 
Dessutom kommer det frikopplade stödet att 
uppmuntra jordbrukarna att reagera på 
marknadens signaler, snarare än de 
kvantitetsrelaterade politiska incitamenten. 
Tack vare att man tagit med normer för 
miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurens välbefinnande i tvärvillkoren 
kommer konsumenternas förtroende och 
jordbrukets miljömässiga hållbarhet att öka.

Or. en

Motivering

GJP-reformerna bör inte endast sporra EU:s konkurrenskraft i sin helhet utan i synnerhet 
stärka den regionala och lokala konkurrenskraften samt återställa balansen mellan mindre 
utvecklade och mer utvecklade regioner i unionen.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 23
Bilaga, punkt 2.2

2003 och 2004 års reformer av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär ett 
stort steg framåt för att förbättra 
konkurrenskraften och den hållbara 
utvecklingen inom EU:s jordbruk och ange 
ramarna för framtida reformer. Flera 
reformer har stärkt det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft genom att 

2003 och 2004 års reformer av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär ett 
stort steg framåt för att förbättra 
konkurrenskraften och den hållbara 
utvecklingen inom EU:s jordbruk och ange 
ramarna för framtida reformer. Flera 
reformer har stärkt det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft genom att 
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minska prisstödsgarantierna. Dessutom 
kommer det frikopplade stödet att 
uppmuntra jordbrukarna att reagera på 
marknadens signaler, snarare än de 
kvantitetsrelaterade politiska incitamenten. 
Tack vare att man tagit med normer för 
miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurens välbefinnande i tvärvillkoren 
kommer konsumenternas förtroende och 
jordbrukets miljömässiga hållbarhet att öka.

minska prisstödsgarantierna. Dessutom 
kommer det frikopplade stödet att 
uppmuntra jordbrukarna att reagera på 
marknadens signaler, snarare än de 
kvantitetsrelaterade politiska incitamenten. 
På en annan nivå och i enlighet med 
artikel 299.2 i EG-fördraget beviljas det 
särskilt stöd till de yttersta randområdena 
för att bemöta de särskilda svårigheter som 
råder där, och detta stöd bör bibehållas.
Tack vare att man tagit med normer för 
miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurens välbefinnande i tvärvillkoren 
kommer konsumenternas förtroende och 
jordbrukets miljömässiga hållbarhet att öka. 

Or. pt

Motivering

Med tillämpning av artikel 299.2 i EG-fördraget.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 24
Bilaga, punkt 2.2

2003 och 2004 års reformer av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär ett 
stort steg framåt för att förbättra 
konkurrenskraften och den hållbara 
utvecklingen inom EU:s jordbruk och ange 
ramarna för framtida reformer. Flera 
reformer har stärkt det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft genom att 
minska prisstödsgarantierna. Dessutom 
kommer det frikopplade stödet att 
uppmuntra jordbrukarna att reagera på 
marknadens signaler, snarare än de 
kvantitetsrelaterade politiska incitamenten. 
Tack vare att man tagit med normer för 
miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurens välbefinnande i tvärvillkoren 
kommer konsumenternas förtroende och 
jordbrukets miljömässiga hållbarhet att öka.

2003 och 2004 års reformer av den 
gemensamma jordbrukspolitiken innebär ett 
stort steg framåt för att förbättra 
konkurrenskraften och den hållbara 
utvecklingen inom EU:s jordbruk och ange 
ramarna för framtida reformer. Flera 
reformer har stärkt det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft genom att 
minska prisstödsgarantierna. Dessutom 
kommer det frikopplade stödet att 
uppmuntra jordbrukarna att reagera på 
marknadens signaler, snarare än de 
kvantitetsrelaterade politiska incitamenten. 
Tack vare att man tagit med normer för 
miljö, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och 
djurens välbefinnande i tvärvillkoren 
kommer konsumenternas förtroende och 
jordbrukets miljömässiga hållbarhet att öka. 
Jordbruket kommer hädanefter att ha en 
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ekonomisk funktion, en territoriell funktion 
och en samhällelig funktion.

Or. fr

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 25
Bilaga, punkt 2.4, stycke 1

Landsbygdsområden kännetecknas av ett 
stort antal olika betingelser, allt från 
avlägsna områden som lider av utflyttning 
och nedgång till områden i närheten av 
städer som blir allt mer pressade av dessa.

Landsbygdsområden kännetecknas av ett 
stort antal olika betingelser, allt från 
avlägsna områden som lider av utflyttning 
och nedgång till områden i närheten av 
städer som blir allt mer pressade av dessa 
samt de yttersta randområdena med de 
särskilda svårigheter som råder där som är 
betingade av deras ringa storlek, avståndet 
till den europeiska kontinenten och deras 
utspridda belägenhet.

Or. pt

Motivering

Med tillämpning av artikel 299.2 i EG-fördraget. Ändringen är i linje med nylanseringen av 
Lissabonstrategin.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 26
Bilaga, punkt 2.4, stycke 1

Landsbygdsområden kännetecknas av ett 
stort antal olika betingelser, allt från 
avlägsna områden som lider av utflyttning 
och nedgång till områden i närheten av 
städer som blir allt mer pressade av dessa.

Landsbygdsområden kännetecknas av ett 
stort antal olika betingelser, allt från 
avlägsna områden som lider av utflyttning 
och nedgång till områden i närheten av 
städer som blir allt mer pressade av dessa, 
vilket kräver differentierade strategier för 
landsbygdens utveckling.

Or. fr
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 27
Bilaga, punkt 2.4, stycke 2

Enligt OECD-definitionen, som baseras på 
befolkningstäthet, utgör landsbygdsområden 
92 % av territoriet i EU-25. Dessutom bor 
19 % av befolkningen i områden som i 
princip är att betrakta som landsbygd och 
37 % i utpräglade landsbygdsområden. 
Dessa områden genererar 45 % av FV i 
EU-25 och svarar för 53 % av 
sysselsättningen, men tycks släpa efter i 
fråga om ett antal socio-ekonomiska 
indikatorer jämfört med andra områden, till 
exempel i fråga om strukturella indikatorer. 
Inkomsten per person ligger cirka en 
tredjedel lägre i landsbygdsområden och 
förvärvsfrekvensen för kvinnor är lägre än i 
andra områden. Servicesektorn är sämre 
utvecklad, och antalet högutbildade och 
andelen hushåll med bredbandsuppkoppling 
är lägre. I vissa landsbygdsområden är långa 
avstånd och avlägset läge stora problem. De 
nackdelarna verkar vara ännu mer 
framträdande i områden som är starkt 
landsbygdspräglade, även om den allmänna 
bilden inom EU kan skifta kraftigt mellan 
medlemsstaterna. I avlägsna 
landsbygdsområden är bristen på 
möjligheter, kontakter och 
utbildningsinfrastruktur ett särskilt allvarligt 
problem för kvinnor och yngre personer.

Enligt OECD-definitionen, som baseras på 
befolkningstäthet, utgör landsbygdsområden 
92 % av territoriet i EU-25. Dessutom bor 
19 % av befolkningen i områden som i 
princip är att betrakta som landsbygd och 
37 % i utpräglade landsbygdsområden. 
Dessa områden genererar 45 % av FV i 
EU-25 och svarar för 53 % av 
sysselsättningen, men tycks släpa efter i 
fråga om ett antal socio-ekonomiska 
indikatorer jämfört med andra områden, till 
exempel i fråga om strukturella indikatorer. 
Inkomsten per person ligger cirka en 
tredjedel lägre i landsbygdsområden och 
förvärvsfrekvensen för kvinnor är lägre än i 
andra områden. Servicesektorn är sämre 
utvecklad, och antalet högutbildade och 
andelen hushåll med bredbandsuppkoppling 
är lägre. I vissa landsbygdsområden är långa 
avstånd och avlägset läge stora problem. De 
nackdelarna verkar vara ännu mer 
framträdande i områden som är starkt 
landsbygdspräglade och i de yttersta 
randområdena, där jordbruksföretagen 
kännetecknas av ett isolerat läge, 
småskalighet och svag 
produktdiversifiering samt påverkas av 
svåra klimatförhållanden. I avlägsna 
landsbygdsområden är bristen på 
möjligheter, kontakter och 
utbildningsinfrastruktur ett särskilt allvarligt 
problem för kvinnor och yngre personer.

Or. pt

Motivering

Med tillämpning av artikel 299.2 i EG-fördraget. Ändringen är i linje med nylanseringen av 
Lissabonstrategin.
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Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 28
Bilaga, punkt 2.4, stycke 6a (nytt)

Hantverkssektorns viktiga roll på 
landsbygden skall också betonas. 
Hantverkssektorn berör alla andra 
verksamhetssektorer: bygg-, livsmedels-, 
transport- och textilbranschen. Den bidrar 
till att skapa arbetstillfällen, utbilda unga 
genom praktikavtal, överföra traditionellt 
kunnande och skapa social 
sammanhållning i de mest avlägsna 
områdena.

Or. fr

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 29
Bilaga, punkt 2.4, stycke 7

För att kunna möta de ökande kraven från 
marknaden både i Europa och globalt måste 
jordbruks- och livsmedelssektorn utnyttja de 
möjligheter som nya metoder, ny teknik och 
innovation erbjuder. Framförallt kommer 
investeringar i mänskligt kapital att innebära 
att landsbygdsområden och 
livsmedelssektorn kan se ljust på framtiden.

För att kunna möta de ökande kraven från 
marknaden både i Europa och globalt måste 
jordbruks- och livsmedelssektorn utnyttja de 
möjligheter som nya metoder, ny teknik och 
innovation erbjuder. Framförallt kommer 
investeringar i mänskligt kapital genom 
livslångt lärande och anpassning av 
arbetskraften till de nya konkurrenskraven
att innebära att landsbygdsområden och 
livsmedelssektorn kan se ljust på framtiden.

Or. pt

Motivering

Ändringen är i linje med nylanseringen av Lissabonstrategin i februari 2005.
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Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 30
Bilaga, punkt 2.4, stycke 8a (nytt)

För att landsbygdsområden skall kunna 
utvecklas till attraktiva aktivitetscentra 
måste deras dragningskraft som boningsort 
ökas. Européerna har en stark längtan att 
bo på landet, men möts där ofta av en 
allvarlig och försvårande brist på 
grundläggande tjänster och resurser, vilket 
avskräcker dem från att bosätta sig på 
landsbygden.

Or. fr

Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 31
Bilaga, punkt 3.1, Riktlinje, stycke 1

Europas jord- och skogsbruk samt 
livsmedelssektor har goda förutsättningar att 
i högre grad utveckla produkter av hög 
kvalitet och med högt mervärde som kan 
uppfylla de skilda och ökande krav som 
konsumenter i Europa och övriga världen 
ställer.

Europas jord- och skogsbruk samt 
livsmedelssektor har goda förutsättningar att 
i högre grad utveckla produkter av hög 
kvalitet och med högt mervärde som kan 
uppfylla de skilda och ökande krav som 
konsumenter i Europa och övriga världen 
ställer, medräknat konsumenternas 
omfattande intresse för bättre spårbarhet 
för produkter allt ifrån gården till 
marknaden.

Or. en

Motivering

Alla de senaste livsmedelsskandalerna, t.ex. BSE samt mul- och klövsjukan hos får, har 
underminerat konsumenternas förtroende för den gemensamma jordbrukspolitiken på ett 
allvarligt sätt. Därför bör de resurser som avsatts för axel 1 i gemenskapens strategiska 
riktlinjer för landsbygdsutvecklingen 2007–2013 även bidra till att ta itu med konsumenternas 
oro för kvaliteten på de livsmedel som produceras och släpps ut på marknaden i EU:s 
medlemsstater.
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Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 32
Bilaga, punkt 3.1, Riktlinje, stycke 2

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk europeisk 
livsmedelssektor genom att de inriktas på de 
prioriterade områdena kunskapsöverföring
och innovation i livsmedelskedjan och 
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital.

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk jord- och 
skogsbrukssektor genom att de inriktas på 
de två prioriterade områdena stimulering av 
kunskapsöverföring, innovation och 
integration i livsmedelskedjan och
bränslekedjan samt investeringar i fysiskt 
och mänskligt kapital, medräknat 
främjande av användningen av 
informations- och kommunikationsteknik 
samt lämplig utbildning.

Or. en

Motivering

Stödet till användning av informations- och kommunikationsteknik bör gå hand i hand med 
utbildningen av personalresurserna i landsbygdsområdena.

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 33
Bilaga, punkt 3.1, Riktlinje, stycke 2

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk europeisk 
livsmedelssektor genom att de inriktas på de 
prioriterade områdena kunskapsöverföring
och innovation i livsmedelskedjan och
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital.

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk jord- och 
skogsbrukssektor genom att de inriktas på 
områdena stimulering av innovation och 
integration i livsmedelskedjan och
bränslekedjan samt investeringar i fysiskt 
och mänskligt kapital.

Or. pt

Motivering

Hänvisningen till livsmedelssektorn är begränsande och det måste därför hänvisas till jord-
och skogsbrukssektorn.
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Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 34
Bilaga, punkt 3.1, Riktlinje, stycke 2

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk europeisk 
livsmedelssektor genom att de inriktas på de 
prioriterade områdena kunskapsöverföring 
och innovation i livsmedelskedjan och 
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital.

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till starka, dynamiska och hållbara jord-
och skogsbrukssektorer genom att de
inriktas på de två prioriterade områdena 
stimulering av innovation och integration i 
livsmedelskedjan och bränslekedjan samt
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital, 
medräknat främjande av användningen av 
informations- och kommunikationsteknik.

Or. el

Motivering

Föredragandens ändringsförslag är definitivt på sin plats men målen om att skapa hållbara 
jord- och skogsbrukssektorer med hjälp av resurserna inom axel 1 bör också nämnas.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 35
Bilaga, punkt 3.1, Riktlinje, stycke 2

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till en stark och dynamisk europeisk 
livsmedelssektor genom att de inriktas på de 
prioriterade områdena kunskapsöverföring 
och innovation i livsmedelskedjan och 
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital.

De resurser som avsatts för axel 1 bör bidra 
till att stärka, dynamisera och modernisera 
jord- och skogsbrukssektor och den 
europeiska livsmedelssektorn genom att de 
inriktas på de prioriterade områdena 
kunskapsöverföring och innovation i 
livsmedelskedjan och investeringar i fysiskt 
och mänskligt kapital.

Or. fr

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 36
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 2

– att förbättra integrering i livsmedelskedjan. 
Europas livsmedelsindustri tillhör världens 

– att förbättra integrering i livsmedelskedjan. 
Europas livsmedelsindustri tillhör världens 
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mest konkurrenskraftiga och innovativa, 
men står inför allt hårdare internationell 
konkurrens. Inom landsbygdsekonomin 
finns goda förutsättningar för att skapa och 
marknadsföra nya produkter, att behålla 
fördelar på landsbygden genom 
kvalitetsprogram och att förbättra imagen 
hos europeiska produkter på 
världsmarknaden. Rådgivande tjänster och 
stöd i syfte att uppnå gemenskapsstandarder 
kommer att bidra till den integreringen. En 
marknadsinriktad jordbrukssektor kommer 
att bidra till att ytterligare befästa den 
europeiska livsmedelssektorns ställning som 
en viktig arbetsgivare och källa till 
ekonomisk tillväxt

mest konkurrenskraftiga och innovativa, 
men står inför allt hårdare internationell 
konkurrens. Inom landsbygdsekonomin 
finns goda förutsättningar för att skapa och 
marknadsföra nya produkter, att behålla 
fördelar på landsbygden genom 
kvalitetsprogram och att förbättra imagen 
hos europeiska produkter på 
världsmarknaden. Lokala och regionala 
produkter bör i synnerhet främjas.
Rådgivande tjänster och stöd i syfte att 
uppnå gemenskapsstandarder kommer att 
bidra till den integreringen. En 
marknadsinriktad jordbrukssektor kommer 
att bidra till att ytterligare befästa den 
europeiska livsmedelssektorns ställning som 
en viktig arbetsgivare och källa till 
ekonomisk tillväxt

Or. en

Motivering

Om syftet är att främja en livskraftig och hållbar landsbygdsekonomi bör lokala och 
regionala företag ingå i befästandet av en sådan ekonomi. I stället för att ställa upp hinder 
för lokala produkter och småskaliga företag bör vi stödja de minsta företagen, eftersom 
landsbygdssamhällena backas upp genom nätverket av småföretag.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 37
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 2

– att förbättra integrering i livsmedelskedjan. 
Europas livsmedelsindustri tillhör världens 
mest konkurrenskraftiga och innovativa, 
men står inför allt hårdare internationell 
konkurrens. Inom landsbygdsekonomin 
finns goda förutsättningar för att skapa och 
marknadsföra nya produkter, att behålla 
fördelar på landsbygden genom 
kvalitetsprogram och att förbättra imagen 
hos europeiska produkter på 
världsmarknaden. Rådgivande tjänster och 
stöd i syfte att uppnå gemenskapsstandarder 
kommer att bidra till den integreringen. En 

– att anpassa efterfrågan till utbudet och 
förbättra integrering i livsmedelskedjan. 
Europas livsmedelsindustri tillhör världens 
mest konkurrenskraftiga och innovativa, 
men står inför allt hårdare internationell 
konkurrens. Inom landsbygdsekonomin 
finns goda förutsättningar för att skapa och 
marknadsföra nya produkter, att behålla 
fördelar på landsbygden genom 
kvalitetsprogram och att förbättra imagen 
hos europeiska produkter på 
världsmarknaden. Rådgivande tjänster och 
stöd i syfte att uppnå gemenskapsstandarder 
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marknadsinriktad jordbrukssektor kommer 
att bidra till att ytterligare befästa den 
europeiska livsmedelssektorns ställning som 
en viktig arbetsgivare och källa till 
ekonomisk tillväxt

kommer att bidra till den integreringen. En 
marknadsinriktad jordbrukssektor kommer 
att bidra till att ytterligare befästa den 
europeiska livsmedelssektorns ställning som 
en viktig arbetsgivare och källa till 
ekonomisk tillväxt

Or. fr

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 38
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 4

– att främja en dynamisk företagaranda. De 
nyligen genomförda reformerna har skapat 
en marknadsorienterad miljö för det 
europeiska jordbruket, vilket skapat nya 
möjligheter för branschen. Om dessa 
möjligheter kan omsättas i praktiken beror 
dock på hur den strategiska och 
organisatoriska förmågan utvecklas

– att främja en dynamisk företagaranda. De 
nyligen genomförda reformerna har skapat 
en marknadsorienterad miljö för det 
europeiska jordbruket, vilket skapat nya 
möjligheter för branschen. Om dessa 
möjligheter kan omsättas i praktiken beror 
dock på hur den strategiska, affärsinriktade, 
saluföringsrelaterade och organisatoriska 
förmågan utvecklas

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 39
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 4

– att främja en dynamisk företagaranda. De 
nyligen genomförda reformerna har skapat 
en marknadsorienterad miljö för det 
europeiska jordbruket, vilket skapat nya 
möjligheter för branschen. Om dessa 
möjligheter kan omsättas i praktiken beror 
dock på hur den strategiska och 
organisatoriska förmågan utvecklas

– att främja en dynamisk företagaranda. De 
nyligen genomförda reformerna har skapat 
en marknadsorienterad miljö för det 
europeiska jordbruket, vilket skapat nya 
möjligheter för branschen. Om dessa 
möjligheter kan omsättas i praktiken beror 
dock på hur den strategiska och 
organisatoriska förmågan samt den nya 
offentliga investeringspolitiken utvecklas

Or. pt
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Motivering

Endast genom en omstrukturering av sektorn grundad på omfattande offentliga investeringar 
som lyfter fram en anpassning av produktionsmodellerna och regionernas specifika särdrag 
kan konkurrenskraften inom jordbruket höjas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 40
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 5

– att utveckla nya marknader för 
jordbruksprodukter. Nya marknader kan 
erbjuda ökat mervärde. Stöd för 
investeringar och utbildning på området för 
annan produktion än livsmedelsproduktion 
inom ramen för landsbygdsutveckling kan 
komplettera åtgärder som vidtagits inom den 
första pelaren genom att det skapas nya, och 
nyskapande, marknader för produktion eller 
genom att man gynnar utvecklingen av varor 
för förnybar energi, som biobränslen och 
förädlingskapacitet

– att utveckla nya marknader för 
jordbruksprodukter. Nya marknader kan 
erbjuda ökat mervärde. Stöd för 
investeringar och utbildning på området för 
annan produktion än livsmedelsproduktion 
inom ramen för landsbygdsutveckling kan 
komplettera åtgärder som vidtagits inom den 
första pelaren genom att det skapas nya, och 
nyskapande, marknader för produktion eller 
genom att man gynnar utvecklingen av varor 
för förnybar energi, som biobränslen, 
särskilt sådana som bygger på biomassa 
eller på naturliga komponenter som socker,
och förädlingskapacitet. Åtaganden på 
miljöområdet kan också ge 
produktionsvinster och skapa en 
fördelaktig situation för alla

Or. pt

Motivering

Endast genom en omstrukturering av sektorn grundad på omfattande offentliga investeringar 
som lyfter fram en anpassning av produktionsmodellerna och regionernas specifika särdrag 
kan konkurrenskraften inom jordbruket höjas.

Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 41
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 5

– att utveckla nya marknader för 
jordbruksprodukter. Nya marknader kan 

– Stöd för forskning, investeringar och 
utbildning i utveckling och användning av 
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erbjuda ökat mervärde. Stöd för 
investeringar och utbildning på området för 
annan produktion än livsmedelsproduktion 
inom ramen för landsbygdsutveckling kan 
komplettera åtgärder som vidtagits inom den 
första pelaren genom att det skapas nya, och 
nyskapande, marknader för produktion 
eller genom att man gynnar utvecklingen av 
varor för förnybar energi, som biobränslen 
och förädlingskapacitet

nya energisparande produkter, processer 
och tekniker. Sådant stöd kan komplettera 
åtgärder som vidtagits inom den första 
pelaren genom att man gynnar utvecklingen 
av nyskapande produktionsmetoder eller, 
till exempel, varor för förnybar energi, som 
biobränslen och förädlingskapacitet

Or. en

Motivering

Eventuellt stöd för att utveckla nya marknader för jord- och skogsbruksprodukter bör även 
fokusera på att genomföra energisparande produktionsprocesser och tekniker.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 42
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 5

– att utveckla nya marknader för 
jordbruksprodukter. Nya marknader kan 
erbjuda ökat mervärde. Stöd för 
investeringar och utbildning på området för 
annan produktion än livsmedelsproduktion 
inom ramen för landsbygdsutveckling kan 
komplettera åtgärder som vidtagits inom den 
första pelaren genom att det skapas nya, och 
nyskapande, marknader för produktion eller 
genom att man gynnar utvecklingen av varor 
för förnybar energi, som biobränslen och 
förädlingskapacitet

– att utveckla nya marknader för 
jordbruksprodukter och träindustrin. Nya 
marknader kan erbjuda ökat mervärde. Stöd 
för investeringar och utbildning på området 
för annan produktion än 
livsmedelsproduktion inom ramen för 
landsbygdsutveckling kan komplettera 
åtgärder som vidtagits inom den första 
pelaren genom att det skapas nya, och 
nyskapande, marknader för produktion
genom avfallsåtervinning eller genom att 
man gynnar utvecklingen av varor för 
förnybar energi, som biobränslen och 
förädlingskapacitet

Or. fr

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 43
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 6
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– att förbättra miljöarbetet inom jord- och 
skogsbruk. Långsiktig hållbarhet kan bara 
uppnås om det tillverkas produkter som 
konsumenterna är villiga att köpa, samtidigt 
som hårda miljökrav efterlevs. Investeringar 
i förbättrat miljöarbete kan också leda till
effektivare tillverkning, vilket gynnar bägge 
områden

– att förbättra miljöarbetet inom jordbruk 
och träindustri. Långsiktig hållbarhet kan 
bara uppnås om det tillverkas produkter som 
konsumenterna är villiga att köpa, samtidigt 
som hårda miljökrav efterlevs. Investeringar 
i förbättrat miljöarbete kan också leda till 
effektivare tillverkning, vilket gynnar bägge 
områden

Or. fr

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 44
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 7

– att omstrukturera jordbrukssektorn. 
Landsbygdsutveckling är ett 
nyckelinstrument för omstrukturering, inte 
minst i de nya medlemsstaterna. Genom 
utvidgningen har jordbrukskartan ritats om. 
En lyckad anpassning av jordbruket kan vara 
rätt instrument för att förbättra 
jordbrukssektorns konkurrenskraft och 
miljömässiga hållbarhet och för att skapa 
fler arbetstillfällen och öka tillväxten i de 
områden av ekonomin som har anknytning 
till jordbruket. Alla medlemsstater bör stödja 
förberedelserna inför de förändringar som 
omstruktureringen kommer att leda till inom 
jordbrukssektorn och i förebyggande syfte 
utbilda jordbrukare, framförallt i fråga om 
överförbara färdigheter.

– att omstrukturera jordbrukssektorn. 
Landsbygdsutveckling är ett 
nyckelinstrument för omstrukturering, inte 
minst i de nya medlemsstaterna. Genom 
utvidgningen har jordbrukskartan ritats om. 
En lyckad anpassning av jordbruket kan vara 
rätt instrument för att förbättra 
jordbrukssektorns konkurrenskraft och 
miljömässiga hållbarhet och för att skapa 
fler arbetstillfällen och öka tillväxten i de 
områden av ekonomin som har anknytning 
till jordbruket. Alla medlemsstater bör stödja 
förberedelserna inför de förändringar som 
omstruktureringen kommer att leda till inom 
jordbrukssektorn, med beaktande av de 
enskilda regionernas specifika särdrag, och 
i förebyggande syfte utbilda jordbrukare, 
framförallt i fråga om överförbara 
färdigheter.

Or. pt

Motivering

Endast genom en omstrukturering av sektorn grundad på omfattande offentliga investeringar 
som lyfter fram en anpassning av produktionsmodellerna och regionernas specifika särdrag 
kan konkurrenskraften inom jordbruket höjas.
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Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 45
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 7a (ny)

– Stöd till lokala initiativ såsom lokala 
jordbruksmarknader och lokala ordningar 
för livsmedelskvalitet.

Or. en

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 46
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 7a (ny)

– att förbättra generationsövergången. Det 
är absolut nödvändigt att garantera en 
generationsövergång för att denna 
verksamhet skall överleva i 
medlemsstaterna. Europeiska unionen 
måste minimera de administrativa hinder 
som unga jordbrukare tidigare har brottats 
med för att få tillgång till 
landsbygdsutvecklingsstöd. 
Generationsövergången bör vara ett 
prioriterat mål inom 
landsbygdsutvecklingens samtliga axlar.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag beaktar inte i tillräcklig utsträckning behovet av att förbättra 
generationsövergången inom jordbruket.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 47
Bilaga, punkt 3.1, stycke 2

För att underlätta generationsskiftet inom 
jordbruket bör man överväga en 
kombination av de åtgärder som finns under 
axel 1 och som är skräddarsydda för att möta 

– generationsskifte. För att underlätta 
generationsskiftet inom jordbruket bör man 
överväga en kombination av de åtgärder som 
finns under axel 1 och som är skräddarsydda 
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behoven hos unga lantbrukare. för att möta behoven hos unga lantbrukare, 
såsom bland annat startstöd och stöd för 
överföring av jordbruksföretag.

Or. fr

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 48
Bilaga, punkt 3.2, Riktlinje

För att bevara och förbättra EU:s 
naturresurser och landskap i 
landsbygdsområden, bör de resurser som 
avsatts för axel 2 bidra till följande tre 
prioriterade områden på EU-nivå: biologisk 
mångfald och bevarande av jord och 
skogsbruk med högt naturvärde, vatten och 
klimatförändring. De åtgärder som står till 
förfogande under axel 2 bör användas för att 
integrera dessa miljömål och bidra till 
genomförandet av nätverket Natura 2000 i 
fråga om jord och skogsbruk, till åtagandet 
från toppmötet i Göteborg om att till 2010 
vända nedgången i den biologiska 
mångfalden, till målen i vattenramdirektivet 
och till målen i Kyoto-protokollet om att 
dämpa klimatförändringen.

För att bevara och förbättra EU:s 
naturresurser och landskap i 
landsbygdsområden, bör de resurser som 
avsatts för axel 2 bidra till följande tre 
prioriterade områden på EU-nivå: främjande 
av biologisk mångfald och hållbar 
användning av jord- och skogsbruksmark, 
bekämpning av klimatförändringar, fysisk 
planering samt skydd av miljön och 
kulturarvet. De åtgärder som står till 
förfogande under axel 2 bör användas för att 
integrera dessa miljömål och bidra till 
genomförandet av nätverket Natura 2000 i 
fråga om jord och skogsbruk, till åtagandet 
från toppmötet i Göteborg om att till 2010 
vända nedgången i den biologiska 
mångfalden, till målen i vattenramdirektivet 
och till målen i Kyoto-protokollet om att 
dämpa klimatförändringen.

Or. pt

Motivering

Kommissionens text utökas med aspekter som rör fysisk planering samt skydd av miljön och 
kulturarvet.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 49
Bilaga, punkt 3.2, Riktlinje

För att bevara och förbättra EU:s 
naturresurser och landskap i 

För att bevara och förbättra EU:s 
naturresurser och landskap i 
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landsbygdsområden, bör de resurser som 
avsatts för axel 2 bidra till följande tre 
prioriterade områden på EU-nivå: biologisk 
mångfald och bevarande av jord och 
skogsbruk med högt naturvärde, vatten och 
klimatförändring. De åtgärder som står till 
förfogande under axel 2 bör användas för att 
integrera dessa miljömål och bidra till 
genomförandet av nätverket Natura 2000 i 
fråga om jord och skogsbruk, till åtagandet 
från toppmötet i Göteborg om att till 2010 
vända nedgången i den biologiska 
mångfalden, till målen i vattenramdirektivet 
och till målen i Kyoto-protokollet om att 
dämpa klimatförändringen.

landsbygdsområden, bör de resurser som 
avsatts för axel 2 bidra till följande tre 
prioriterade områden på EU-nivå: biologisk 
mångfald och bevarande av jord och 
skogsbruk med högt naturvärde, hållbar 
användning av vattenresurser och 
klimatförändring. De åtgärder som står till 
förfogande under axel 2 bör användas för att 
integrera dessa miljömål och bidra till 
genomförandet av nätverket Natura 2000 i 
fråga om jord och skogsbruk, till åtagandet 
från toppmötet i Göteborg om att till 2010 
vända nedgången i den biologiska 
mångfalden, till målen i vattenramdirektivet 
och till målen i Kyoto-protokollet om att 
dämpa klimatförändringen.

Or. el

Motivering

Här formuleras målet avseende vattenskydd på ett bättre sätt, i enlighet med ramdirektivet om 
vattenresurser, det så kallade vattendirektivet.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 50
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 1

– att främja miljötjänster och djurvänliga
jordbruksmetoder. Europas medborgare 
förväntar sig att jordbruket uppfyller 
obligatoriska normer. Många anser sig dock 
också att jordbrukare skall belönas om de 
undertecknar åtaganden som sträcker sig 
längre än så och erbjuder tjänster som 
marknaden inte kan erbjuda. Detta gäller 
främst särskilda resurser som vatten och 
mark

– att främja miljötjänster och 
jordbruksmetoder som respekterar den 
biologiska mångfalden och miljön. Europas 
medborgare förväntar sig att jordbruket 
uppfyller obligatoriska normer. Många anser 
sig dock också att jordbrukare skall belönas 
om de undertecknar åtaganden som sträcker 
sig längre än så och erbjuder tjänster som 
marknaden inte kan erbjuda. Detta gäller 
främst särskilda resurser som vatten och 
mark

Or. fr
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Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 51
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 2

– att bevara odlingslandskapet. I Europa är 
mycket av den högt uppskattade 
landsbygdsmiljön resultatet av jordbruk. Väl 
avpassade jordbrukssystem bidrar till att 
bevara landskap och olika livsmiljöer, allt 
från till exempel våtmarker till torra ängar 
och betesmarker i bergstrakter. I många 
områden utgör detta en viktig del av kultur-
och naturarvet och av den dragningskraft 
som landsbygdsområden har som bostadsort 
och arbetsplats

– att bevara odlingslandskapet. I Europa är 
mycket av den högt uppskattade 
landsbygdsmiljön resultatet av jordbruk. Väl 
avpassade jordbrukssystem bidrar till att 
bevara landskap och olika livsmiljöer, allt 
från till exempel våtmarker till torra ängar 
och betesmarker i bergstrakter. I många 
områden utgör detta en viktig del av kultur-
och naturarvet och av den dragningskraft 
som landsbygdsområden har som bostadsort, 
turistmål och arbetsplats

Or. fr

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 52
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 2

– att bevara odlingslandskapet. I Europa är 
mycket av den högt uppskattade 
landsbygdsmiljön resultatet av jordbruk. Väl 
avpassade jordbrukssystem bidrar till att 
bevara landskap och olika livsmiljöer, allt 
från till exempel våtmarker till torra ängar 
och betesmarker i bergstrakter. I många 
områden utgör detta en viktig del av kultur-
och naturarvet och av den dragningskraft 
som landsbygdsområden har som bostadsort 
och arbetsplats

– att bevara odlingslandskapet. I Europa är 
mycket av den högt uppskattade 
landsbygdsmiljön resultatet av jordbruk. Väl 
avpassade jordbrukssystem bidrar till att 
bevara landskap och olika livsmiljöer, allt 
från till exempel våtmarker till torra ängar 
och betesmarker i bergstrakter. Om man 
föreskriver eller begränsar
jordbruksmetoderna och om landskap och 
livsmiljöer måste bevaras till följd av detta 
bör det införas en partnerskapsmetod 
mellan jordbrukare, markägare och statliga 
organ för att garantera samråd, samarbete 
och i förekommande fall ersättning. I 
många områden utgör detta en viktig del av 
kultur- och naturarvet och av den 
dragningskraft som landsbygdsområden har 
som bostadsort och arbetsplats

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bevara landskap och livsmiljöer med hjälp av jordbrukarnas 
och markägarnas aktiva och kontinuerliga deltagande.

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 53
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 2

– att bevara odlingslandskapet. I Europa är 
mycket av den högt uppskattade 
landsbygdsmiljön resultatet av jordbruk. Väl 
avpassade jordbrukssystem bidrar till att 
bevara landskap och olika livsmiljöer, allt 
från till exempel våtmarker till torra ängar 
och betesmarker i bergstrakter. I många 
områden utgör detta en viktig del av kultur-
och naturarvet och av den dragningskraft 
som landsbygdsområden har som bostadsort 
och arbetsplats

– att bevara det naturliga landskapet och 
odlingslandskapet. I Europa är mycket av 
den högt uppskattade landsbygdsmiljön 
resultatet av jordbruk. Väl avpassade 
jordbrukssystem bidrar till att bevara 
landskap och olika livsmiljöer, allt från till 
exempel våtmarker till torra ängar och 
betesmarker i bergstrakter. I många områden 
utgör detta en viktig del av kultur- och 
naturarvet och av den dragningskraft som 
landsbygdsområden har som bostadsort och 
arbetsplats

Or. en

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 54
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 2a (ny)

– att främja skogen. Skogarna bidrar på ett 
specifikt sätt till miljöskyddet genom att de 
reglerar vattenflödet, samlar upp de 
viktigaste växthusgaserna och vissa 
markföroreningar, utgör en reserv av 
biomassa och förebygger naturkatastrofer 
såsom bränder och jordskred 

Or. fr
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 55
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 2a (ny)

– att bevara vattenresurserna och använda 
dem på ett hållbart sätt. En stor del av 
jordbruksverksamheten baserar sig på 
användning av vattenresurser vilket
inverkar på möjligheterna att bevara dessa 
i gott skick och på hur de räcker till. Av 
denna anledning är det nödvändigt att 
stärka och främja åtgärder för att säkra en 
korrekt användning av vattenresurserna i 
anslutning till verksamhet som hänför sig 
till jord- och skogsbruk, för att säkra 
vattenresursernas hållbarhet. Samma mål 
inbegriper även vidtagandet av åtgärder för 
att förhindra och hantera risker för torka 
och översvämning, något som har direkta 
konskevenser för jordbruksverksamheten

Or. el

Motivering

Ett av de tre prioriterade områdena som beskrivs i riktlinjen omfattar skydd av 
vattenresurser. Det här viktiga prioriterade området måste också analyseras och förses med 
särskilda åtgärder som överensstämmer med målen i ramdirektivet och med vars hjälp risker 
för torka och översvämning, som särskilt drabbar jordbruket, kan tacklas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 56
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 3

– att bekämpa klimatförändringar. Jord och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser och 
bevara den kolsänkeeffekt som skogar och 
organiskt material i marken har

– att bekämpa klimatförändringar. Jord och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser i enlighet 
med EU:s internationella åtaganden och 
bevara den kolsänkeeffekt som skogar och 
organiskt material i marken har
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Or. pt

Motivering

När det gäller åtagandena på miljöområdet bör dessa ta hänsyn till EU:s internationella 
åtaganden.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 57
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 3

– att bekämpa klimatförändringar. Jord och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser och 
bevara den kolsänkeeffekt som skogar och 
organiskt material i marken har

– att främja förnybara energiformer i syfte 
att bekämpa klimatförändringar. Jord och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser och 
bevara den kolsänkeeffekt som skogar och 
organiskt material i marken har

Or. fr

Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 58
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 3

– att bekämpa klimatförändringar. Jord och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser och 
bevara den kolsänkeeffekt som skogar och 
organiskt material i marken har

– att bekämpa klimatförändringar. Jord och 
skogsbruket ligger mycket långt fram i 
utvecklingen av förnybar energi och som 
leverantör av material till 
bioenergianläggningar. Vid utvecklingen av 
dessa energikällor måste man beakta målet 
att minska utsläpp av växthusgaser och 
behovet att öka den kolsänkeeffekt som 
skogar och organiskt material i marken har, i 
synnerhet genom att stödja åtgärder för 
återbeskogning av annan mark än 
jordbruksmark

Or. en



AM\592585SV.doc 23/48 PE 365.127v01-00

SV

Motivering

Återbeskogning bidrar till att öka kolsänkeeffekten hos skogar, förhindra jordskred och 
ökenspridning och därmed till att bibehålla en landsbygd och en miljö av hög kvalitet.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 59
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 6

– att gynna balans mellan olika områden. 
Program för landsbygdsutveckling kan på ett 
viktigt sätt bidra till att göra 
landsbygdsområden attraktiva. De kan 
också bidra till man i en konkurrensutsatt 
kunskapsbaserad ekonomi upprätthåller en 
hållbar balans mellan stad och landsbygd. I 
kombination med andra programaxlar, kan 
åtgärder i fråga om markförvaltning ge ett 
reellt bidrag till den geografiska 
fördelningen av den ekonomiska 
verksamheten och till sammanhållningen 
mellan olika områden.

– att gynna balans mellan olika områden. 
Program för landsbygdsutveckling kan på ett 
viktigt sätt bidra till att göra 
landsbygdsområden attraktiva. De skall 
främja samarbetet mellan stad och 
landsbygd, i syfte att upprätthålla en hållbar 
balans mellan dessa samt stärka 
sammanhållningen mellan olika områden. 
I kombination med andra programaxlar, kan 
åtgärder i fråga om markförvaltning ge ett 
reellt bidrag till den geografiska 
fördelningen av den ekonomiska 
verksamheten i en kunskapsbaserad 
ekonomi.

Or. fr

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 60
Bilaga, punkt 3.2, stycke 1, strecksats 6

– att gynna balans mellan olika områden. 
Program för landsbygdsutveckling kan på ett 
viktigt sätt bidra till att göra 
landsbygdsområden attraktiva. De kan också 
bidra till man i en konkurrensutsatt 
kunskapsbaserad ekonomi upprätthåller en 
hållbar balans mellan stad och landsbygd. I 
kombination med andra programaxlar, kan 
åtgärder i fråga om markförvaltning ge ett 
reellt bidrag till den geografiska 
fördelningen av den ekonomiska 
verksamheten och till sammanhållningen 

– att gynna balans mellan olika områden. 
Program för landsbygdsutveckling kan på ett 
viktigt sätt bidra till att göra 
landsbygdsområden attraktiva. De kan också 
bidra till man i en konkurrensutsatt 
kunskapsbaserad ekonomi upprätthåller en 
hållbar balans mellan stad och landsbygd. I 
kombination med andra programaxlar, kan 
åtgärder i fråga om markförvaltning ge ett 
reellt bidrag till den geografiska 
fördelningen av den ekonomiska 
verksamheten och till sammanhållningen 
mellan olika områden. För ett balanserat 
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mellan olika områden. markutnyttjande blir det allt viktigare att 
bevilja specifikt stöd för verksamhet i de 
mest eftersatta områdena eller i områden 
med naturbetingade eller bestående 
svårigheter.

Or. fr

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 61
Bilaga, punkt 3.1, stycke 1, strecksats 6a (ny)

– att förbättra åtgärderna för att förebygga 
skogsbränder. Bränder är den främsta 
orsaken till skogsförstöringen i EU. 
Medlemsstaterna bör stärka sina åtgärder 
för att förebygga och bekämpa detta 
fenomen genom bättre samordning och 
uppdatering av de regionala och/eller 
statliga programmen. Programmen för 
landsbygdsutveckling bör dessutom stärka 
jordbrukarnas roll som bevarare av 
skogarna eftersom deras insatser är viktiga 
för bibehållandet av landskapsbilden på 
landsbygden.

Or. es

Motivering

Bekämpningen av skogsbränder inom ramen för landsbygdsutvecklingens skogsbrukskapitel 
måste stärkas för att det skall bli slut på de katastrofscenarier som många regioner i EU 
drabbas av varje år till följd av bränder, ett fenomen som stegras i och med 
klimatförändringen. Den nya Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling omfattar 
inte uttryckligen det stöd som tidigare beviljats jordbrukare för förebyggande åtgärder mot 
bränder, trots att jordbrukarna utgör den grupp på landsbygden som bäst kan garantera 
landskapets bevarande, inte minst med hänsyn till den stora avfolkning som drabbar dessa 
områden.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 62
Bilaga, punkt 3.3, Riktlinje

De resurser som är avsatta för mångfald De resurser som är avsatta för mångfald 
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inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 
den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

inom landsbygdsekonomin och åtgärder för 
bättre livskvalitet på landsbygden under 
axel 3 bör bidra till den överordnade 
principen om att stimulera utvecklingen av 
balanserade och integrerade ekonomier i 
landsbygdsområden som står i förbindelse 
med närbelägna städer för att förbättra 
livskvaliteten och skapa nya arbetstillfällen. 
De åtgärder som finns tillgängliga under 
axel 3 bör främst användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör särskild uppmärksamhet fästas 
vid att avskaffa hindren för de personer 
som för närvarande har svårigheter att få 
tillträde till arbetsmarknaden på grund av 
kön, ålder eller funktionshinder.

Or. fr

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 63
Bilaga, punkt 3.3, Riktlinje

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 
den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och åtgärder för 
bättre livskvalitet på landsbygden under axel 
3 bör prioritera stimuleringen av 
balanserade och integrerade ekonomier för 
att förbättra livskvaliteten och skapa nya
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor, unga och funktionshindrade
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beaktas.

Or. pt

Motivering

Genom den föreslagna ändringen läggs det till en hänvisning till främjandet av en balanserad 
och integrerad ekonomi samt till den särskilda uppmärksamhet som bör riktas mot 
funktionshindrade personer.

Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 64
Bilaga, punkt 3.3, Riktlinje

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 
den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och åtgärder för 
bättre livskvalitet på landsbygden under 
axel 3 bör bidra till den överordnade 
principen om att stimulera utvecklingen av 
balanserade och integrerade ekonomier i 
landsbygdsområdena för att förbättra 
livskvaliteten och skapa nya arbetstillfällen. 
De åtgärder som finns tillgängliga under 
axel 3 bör främst användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör särskild uppmärksamhet fästas 
vid att avskaffa hindren för de personer 
som för närvarande har svårigheter att få 
tillträde till arbetsmarknaden på grund av 
kön, etnisk härstamning, ålder eller 
funktionshinder.

Or. en

Motivering

Åtgärder enligt axel 3 bör även bidra till att främja lika möjligheter för etniska minoriteter att 
få tillträde till arbetsmarknaden i landsbygdsområdena.
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Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 65
Bilaga, punkt 3.3, Riktlinje

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 
den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och åtgärder för 
bättre livskvalitet på landsbygden under 
axel 3 bör bidra till den överordnade 
principen om att stimulera utvecklingen av 
balanserade och integrerade ekonomier i 
landsbygdsområdena för att förbättra 
livskvaliteten och skapa nya arbetstillfällen. 
De åtgärder som finns tillgängliga under 
axel 3 bör främst användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör särskild uppmärksamhet fästas 
vid att avskaffa hindren för de personer 
som för närvarande har svårigheter att få 
tillträde till arbetsmarknaden på grund av 
kön, ålder eller funktionshinder.

Or. el

Motivering

De resurser som är avsatta för mångfald inom landsbygdsekonomin och livskvalitet på 
landsbygden under axel 3 bör även användas för främjande av social integrering.

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 66
Bilaga, punkt 3.3, Riktlinje

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 
den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 
den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
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användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
jordbrukarfamiljer, kvinnor och unga 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 67
Bilaga, punkt 3.3, Riktlinje

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin och livskvalitet 
på landsbygden under axel 3 bör bidra till 
den överordnade principen om att skapa 
arbetstillfällen. De åtgärder som finns 
tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att främja 
kapacitetsuppbyggnad, förvärvande av 
färdigheter och organisation av lokal 
strategiutveckling samt för att se till att 
landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

De resurser som är avsatta för mångfald 
inom landsbygdsekonomin, livskvalitet och 
kulturell utveckling på landsbygden under 
axel 3 bör bidra till den överordnade 
principen om att göra landsbygdsområdena 
mer attraktiva ekonomiskt och socialt sett 
om de samtidigt uppmuntrar till att skapa 
hållbara arbetstillfällen. De åtgärder som 
finns tillgängliga under axel 3 bör främst 
användas för att förhindra flykten från 
landsbygden, främja kapacitetsuppbyggnad, 
förvärvande av färdigheter och organisation 
av lokal strategiutveckling samt för att se till 
att landsbygdsområden även är attraktiva för 
kommande generationer. När utbildning, 
information och entreprenörskap skall 
främjas, bör de särskilda behoven hos 
kvinnor och unga beaktas.

Or. en

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 68
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats -1a (ny)
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– att bevara och utveckla tjänster för att 
hålla kvar den lokala befolkningen och 
locka människor att flytta till området. 
Beroende på områdets, befolkningens och 
de socioekonomiska aktörernas behov kan 
detta innebära närbutiker, vårdtjänster för 
småbarn och åldringar, samhällsägda 
bostäder och hyresbostäder, kulturcentra, 
transporttjänster och tjänster av allmänt 
intresse såsom sjuk- och hälsovårdstjänster

Or. fr

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 69
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 1

– att öka den ekonomiska aktiviteten och 
sysselsättningsnivån inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse. 
Diversifiering är nödvändig för tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling i 
landsbygdsområden, och bidrar på så vis till 
bättre balans mellan olika områden, ur både 
ekonomisk och social synvinkel. Turism, 
hantverk och tillhandahållandet av 
rekreationsmöjligheter är tillväxtsektorer i 
många regioner och erbjuder möjligheter 
både för mångfald inom jordbruket och 
utveckling av mikroföretag inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse

– att öka den ekonomiska aktiviteten för att 
främja hållbar sysselsättning inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse. 
Diversifiering är nödvändig för tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling i 
landsbygdsområden, och bidrar på så vis till 
bättre balans mellan olika områden, ur både 
ekonomisk och social synvinkel. Turism, 
hantverk och tillhandahållandet av 
rekreationsmöjligheter är tillväxtsektorer i 
många regioner och erbjuder möjligheter 
både för mångfald inom jordbruket och 
utveckling av mikroföretag inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse

Or. pt

Motivering

Ändringen är i linje med Lissabonstrategin som nylanserades i februari 2005 och 
Göteborgsstrategin som antogs 2001.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 70
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 1
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– att öka den ekonomiska aktiviteten och 
sysselsättningsnivån inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse. 
Diversifiering är nödvändig för tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling i 
landsbygdsområden, och bidrar på så vis till 
bättre balans mellan olika områden, ur både 
ekonomisk och social synvinkel. Turism, 
hantverk och tillhandahållandet av 
rekreationsmöjligheter är tillväxtsektorer i 
många regioner och erbjuder möjligheter 
både för mångfald inom jordbruket och 
utveckling av mikroföretag inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse

– att öka den ekonomiska aktiviteten och 
sysselsättningsnivån inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse. 
Diversifiering är nödvändig för tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling i 
landsbygdsområden, och bidrar på så vis till 
bättre balans mellan olika områden och till 
förstärkt sammanhållning mellan 
landsbygd och stad, ur både ekonomisk och 
social synvinkel. Turism, hantverk och 
tillhandahållandet av rekreationsmöjligheter 
är tillväxtsektorer i många regioner och 
erbjuder möjligheter både för mångfald 
inom jordbruket och utveckling av 
mikroföretag inom landsbygdsekonomin i 
vidare bemärkelse

Or. fr

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 71
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 1

– att öka den ekonomiska aktiviteten och 
sysselsättningsnivån inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse. 
Diversifiering är nödvändig för tillväxt,
sysselsättning och hållbar utveckling i 
landsbygdsområden, och bidrar på så vis till 
bättre balans mellan olika områden, ur både 
ekonomisk och social synvinkel. Turism, 
hantverk och tillhandahållandet av 
rekreationsmöjligheter är tillväxtsektorer i 
många regioner och erbjuder möjligheter 
både för mångfald inom jordbruket och 
utveckling av mikroföretag inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse

– att öka den ekonomiska aktiviteten och 
sysselsättningsnivån inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse. 
Diversifiering är nödvändig för tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling i 
landsbygdsområden, och bidrar på så vis till 
bättre balans mellan olika områden, ur både 
ekonomisk och social synvinkel. Turism, 
hantverk och tillhandahållandet av 
rekreationsmöjligheter är tillväxtsektorer i 
många regioner och erbjuder möjligheter 
både för mångfald inom jordbruket och 
utveckling av mikroföretag inom 
landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse.
Dessutom bör landsbygdsekonomiernas 
mångfald gynna de privata markägarna, 
markanvändarna och jordbrukarna via 
icke-jordbruksorienterad verksamhet som 
är kopplad till de nackdelar som
jordbruksproduktionen omfattar

Or. en
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Motivering

Den ekologiska strukturen i vissa länder och bristen på mark har lett till att flexibiliteten ökat 
i fråga om alternativ jordbruksverksamhet. Jordbrukets funktion fördjupas och breddas, och 
detta omfattar även sådana icke-jordbruksorienterade aktiviteter som turism, vatten, boende 
och arbete.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 72
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 1a (ny)

– att genomföra åtgärder som syftar till att 
hejda att landsbygden avfolkas, särskilt på 
unga människor, genom att förbättra 
lokala förhållanden och tillgången till 
tjänster samt till kulturella och 
fritidsrelaterade aktiviteter i berörda 
områden

Or. fr

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 73
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 2

– att uppmuntra till fler kvinnor på 
arbetsmarknaden. Lokala initiativ för bättre 
barnomsorg på landsbygden kan göra det 
lättare för kvinnor att få fotfäste på 
arbetsmarknaden. Det kan handla om 
utbyggd barnomsorg, eventuellt i 
kombination med olika initiativ för att 
uppmuntra startandet av småföretag som 
sysslar med landsbygdsrelaterad 
verksamhet

– att förbättra livskvaliteten för kvinnor på 
landsbygden och uppmuntra deras tillträde 
till den formella arbetsmarknaden. 
Initiativen kan till exempel omfatta 
utveckling av högklassig barnomsorg och 
andra former av omsorg, tillhandahållande 
av yrkesutbildning och tillgång till 
mikrokrediter för etablering av småföretag 
samt inrättande och utveckling av 
kvinnonätverk

Or. el

Motivering

Föredragandens ändringsförslag är ytterst motiverat men man bör också betona vikten av att 
uppmuntra kvinnor att stanna kvar på den formella arbetsmarknaden. Utvecklingen av 
infrastruktur bör även omfatta infrastruktur för äldreomsorg. Kvinnors möjligh att erhålla 
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mikrokrediter är av grundläggande betydelse när det handlar om att skapa 
småföretagsverksamhet för kvinnor (t.ex. hantverk i hemmet). Mikrokrediter kan även 
användas för att stöda och främja befintliga småföretag och för att utveckla och främja 
kvinnokooperativ.

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 74
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 2

– att uppmuntra till fler kvinnor på 
arbetsmarknaden. Lokala initiativ för bättre 
barnomsorg på landsbygden kan göra det 
lättare för kvinnor att få fotfäste på 
arbetsmarknaden. Det kan handla om 
utbyggd barnomsorg, eventuellt i 
kombination med olika initiativ för att 
uppmuntra startandet av småföretag som 
sysslar med landsbygdsrelaterad verksamhet

– att uppmuntra till fler kvinnor på 
arbetsmarknaden. Lokala initiativ för bättre 
barnomsorg på landsbygden kan göra det 
lättare för kvinnor att få fotfäste på 
arbetsmarknaden. Det kan handla om 
utbyggd barnomsorg och främjande av 
familjevänliga arbetsvillkor, eventuellt i 
kombination med olika initiativ för att 
uppmuntra startandet av småföretag som 
sysslar med landsbygdsrelaterad verksamhet

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 75
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 3

– att utveckla mikroföretag och hantverk. 
Detta kan ske med traditionella 
yrkeskunskaper eller nya kunskaper som 
bas, främst i kombination med inköp av 
utrustning, utbildning och mentorskap, vilket 
bidrar till att främja entreprenörskap och 
utveckla det ekonomiska nätet

– att utveckla mikroföretag och hantverk och 
vid behov erbjuda stöd och skydd. Detta kan 
ske med traditionella yrkeskunskaper eller 
nya kunskaper som bas, främst i 
kombination med inköp av utrustning, 
utbildning och mentorskap, vilket bidrar till 
att främja entreprenörskap och utveckla det 
ekonomiska nätet

Or. pt

Motivering

Stärkandet av hanterkssektorn är en form av tillämpning av principen om kulturell mångfald, 
erkänd i Köpenhamnsförklaringen om den europeiska identiteten. Den rättsliga grunden för 
skyddet av sektorn är artiklarna 30 och 59 i EG-fördraget, artikel 6 i EU-fördraget, 
beslut nr 145/88, samling 3851 samt besluten nr 312/89 och nr 332/89.
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Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 76
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 4

– att utbilda unga i traditionella 
yrkeskunskaper kan hjälpa till att möta 
efterfrågan på turism, rekreation, 
miljötjänster och kvalitetsprodukter

– att betona landbygdens traditionella 
yrkeskunskaper och kvalitetsåtgärder såsom 
stadgor och produktmärkning genom att 
utbilda unga på detta område, vilket kan 
hjälpa till att möta efterfrågan på turism, 
rekreation, miljötjänster och 
kvalitetsprodukter eller typiska lokala 
produkter

Or. fr

Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 77
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 6

– att utveckla tillhandahållandet och den 
innovativa användningen av förnybara 
energikällor. Detta kan bidra till att skapa 
nya avsättningsmöjligheter för jord och 
skogsbruksprodukter, tillhandahållandet av 
lokala tjänster och ökad mångfald inom 
landsbygdsekonomin

– att utveckla energisparande 
produktionsprocesser samt 
tillhandahållandet och den innovativa 
användningen av förnybara energikällor. 
Detta kan bidra till att skapa nya 
avsättningsmöjligheter för jord och 
skogsbruksprodukter, tillhandahållandet av 
lokala tjänster och ökad mångfald inom 
landsbygdsekonomin

Or. en

Motivering

Energisparande produktionsprocesser bör främjas jämsides med andra förnybara 
energikällor.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 78
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 6
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– att utveckla tillhandahållandet och den 
innovativa användningen av förnybara 
energikällor. Detta kan bidra till att skapa 
nya avsättningsmöjligheter för jord och 
skogsbruksprodukter, tillhandahållandet av 
lokala tjänster och ökad mångfald inom 
landsbygdsekonomin

– att utveckla tillhandahållandet och den 
innovativa användningen av förnybara 
energikällor samt främjande av system för 
energieffektivitet och energitjänster riktade 
till producenterna kan bidra till att skapa 
nya avsättningsmöjligheter för jord och 
skogsbruksprodukter, tillhandahållandet av 
lokala tjänster och ökad mångfald inom 
landsbygdsekonomin

Or. el

Motivering

Främjandet av system för energieffektivitet och tillhandahållandet av energitjänster kan bidra 
till utvecklandet av jordbruksekonomin.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 79
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 7

– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism

– att uppmuntra en hållbar turism. Turism 
är en viktig tillväxtsektor på många ställen 
på landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism

Or. pt

Motivering

Ändringen är i linje med Lissabonstrategin som nylanserades i februari 2005 och 
Göteborgsstrategin som antogs 2001.

Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 80
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 7
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– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism

– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag såsom 
pensionat och hälsohem och uppmuntrar 
jordbruksturism och sportrelaterad turism

Or. en

Motivering

Pensionat och hälsohem är bra exempel på mindre företag som bidrar till mångfalden inom 
landsbygdsekonomin. Eftersom det ofta är fråga om små familjeföretag erbjuder de även jobb 
åt flera generationer, något som behövs i landsbygdsområdena.

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 81
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 7

– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism

– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 
turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter, medräknat nätverk av 
lokala och regionala operatörer, kan det 
locka fler turister som stannar längre, 
speciellt om man upprättar band till mindre 
företag och uppmuntrar jordbruksturism

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 82
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 7

– att uppmuntra turismen. Turism är en 
viktig tillväxtsektor på många ställen på 
landsbygden. Om IKT används inom 

– att uppmuntra en hållbar turism. Turism 
är en viktig tillväxtsektor på många ställen 
på landsbygden. Om IKT används inom 
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turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister 
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism

turistnäringen för bokningar, reklam, 
marknadsföring, utformning av tjänster och 
fritidsaktiviteter kan det locka fler turister
som stannar längre, speciellt om man 
upprättar band till mindre företag och 
uppmuntrar jordbruksturism

Or. en

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 83
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 8

– att uppgradera den lokala infrastrukturen, 
främst i de nya medlemsstaterna. Under de 
närmaste åren kommer det att ske tunga 
investeringar i större infrastrukturer för 
telekommunikation, transport, energi och 
vatten. Strukturfonderna kommer att erbjuda 
betydande stöd, alltifrån stöd till 
transeuropeiska nät till utvecklingen av 
samarbete med företag eller 
vetenskapsparker. För att 
multiplikatoreffekten skall kunna omsättas 
helt och hållet i arbetstillfällen och tillväxt, 
kan småskalig lokal infrastruktur som får 
stöd via program för landsbygdsutveckling 
spela en betydande roll när det gäller att 
slussa dessa stora investeringar till lokala 
strategier för mångfald och utveckling av 
den potential som finns inom jordbruks och 
livsmedelssektorn.

– att uppgradera den lokala infrastrukturen, 
främst i de nya medlemsstaterna. Under de 
närmaste åren kommer det att ske tunga 
investeringar i större infrastrukturer för 
telekommunikation, transport, energi och 
vatten. Strukturfonderna kommer att erbjuda 
betydande stöd, alltifrån stöd till 
transeuropeiska nät till utvecklingen av 
samarbete med företag eller 
vetenskapsparker. En rättvis andel av dessa 
resurser bör även anslås för 
landsbygdsområden i syfte att trygga en 
betydande balans i utvecklingen mellan 
landsbygdsområden och stadsområden. För 
att multiplikatoreffekten skall kunna 
omsättas helt och hållet i arbetstillfällen och 
tillväxt, kan småskalig lokal infrastruktur 
som får stöd via program för 
landsbygdsutveckling spela en betydande 
roll när det gäller att slussa dessa stora 
investeringar till lokala strategier för 
mångfald och utveckling av den potential 
som finns inom jordbruks och 
livsmedelssektorn.

Or. en

Motivering

Om hela den viktigaste utvecklingen koncentreras till städerna eller tätorterna kommer 
landsbygden fortsättningsvis att släpa efter. 
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Ändringsförslag från Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski och Sylwester 
Chruszcz

Ändringsförslag 84
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 8

– att uppgradera den lokala infrastrukturen, 
främst i de nya medlemsstaterna. Under de 
närmaste åren kommer det att ske tunga 
investeringar i större infrastrukturer för 
telekommunikation, transport, energi och 
vatten. Strukturfonderna kommer att erbjuda 
betydande stöd, alltifrån stöd till 
transeuropeiska nät till utvecklingen av 
samarbete med företag eller 
vetenskapsparker. För att 
multiplikatoreffekten skall kunna omsättas 
helt och hållet i arbetstillfällen och tillväxt, 
kan småskalig lokal infrastruktur som får 
stöd via program för landsbygdsutveckling 
spela en betydande roll när det gäller att 
slussa dessa stora investeringar till lokala 
strategier för mångfald och utveckling av 
den potential som finns inom jordbruks och 
livsmedelssektorn.

– att uppgradera den lokala infrastrukturen, 
främst i de nya medlemsstaterna. Under de 
närmaste åren kommer det att ske tunga 
investeringar i större infrastrukturer för 
telekommunikation, transport, energi och 
vatten. Strukturfonderna kommer att erbjuda 
betydande stöd, alltifrån stöd till 
transeuropeiska nät till utvecklingen av 
samarbete med företag eller 
vetenskapsparker. För att 
multiplikatoreffekten skall kunna omsättas 
helt och hållet i arbetstillfällen och tillväxt, 
kan småskalig lokal infrastruktur som får 
stöd via program för landsbygdsutveckling 
spela en betydande roll när det gäller att 
slussa dessa stora investeringar till lokala 
strategier för ekonomisk mångfald och 
skydd och förvaltning av nationella 
minnesmärken och 
UNESCO-minnesmärken i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Om kulturarvet bevaras väl på landsbygden i EU:s medlemsstater kommer det att bidra till att 
utveckla turismen i dessa områden.

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 85
Bilaga, punkt 3.3, stycke 1, strecksats 8a (ny)

– att bevara och uppdatera natur- och 
kulturarvet. Detta arv spelar en avgörande 
roll inte endast för att skydda miljön, utan 
även för att locka turister och bevara en 
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hög livskvalitet för landsbygdens invånare. 

Or. pt

Motivering

Bevarandet av natur- och kulturarvet bör stå i centrum för medlemstaternas prioriteringar.

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 86
Bilaga, punkt 3.4, Riktlinje

De resurser som avsatts för axel 4 (Leader) 
bör bidra till prioriteringarna inom axlarna 1 
och 2, och framförallt axel 3, men skall även 
spela en viktig roll när det gäller 
prioriteringen att förbättra styrningen och 
mobiliseringen av landsbygdsområdenas 
egen utvecklingspotential.

De resurser som avsatts för axel 4 (Leader) 
bör bidra till prioriteringarna inom axlarna 1 
och 2, och framförallt axel 3, men skall även 
spela en viktig roll när det gäller 
prioriteringen att förbättra styrningen, 
uppmuntra befolkningen att stimulera en 
hållbar utveckling i de lokala områdena
och mobilisera landsbygdsområdenas egen 
utvecklingspotential.

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 87
Bilaga, punkt 3.4, stycke 2, strecksats 1

– att bygga upp kapacitet för lokala 
partnerskap, och uppmuntra till ökade 
kunskaper kan bidra till att mobilisera den 
lokala potentialen.

– att bygga upp kapacitet för stärkta lokala 
partnerskap, och uppmuntra till ökade 
kunskaper kan bidra till att mobilisera den 
lokala potentialen.

Or. pt

Motivering

För att de olika nyckelåtgärderna skall kunna genomföras väl krävs det en effektiv samverkan 
mellan alla beslutsnivåer, i synnerhet på lokal och regional nivå.
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Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 88
Bilaga, punkt 3.4, stycke 2, strecksats 1

– att bygga upp kapacitet för lokala 
partnerskap, och uppmuntra till ökade 
kunskaper kan bidra till att mobilisera den 
lokala potentialen.

– att bygga upp kapacitet för lokala 
partnerskap, och uppmuntra till ökade 
kunskaper kan bidra till att mobilisera den 
lokala potentialen, förhindra social 
utslagning och bekämpa avfolkning.

Or. en

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 89
Bilaga, punkt 3.4, stycke 2, strecksats 2

– att främja offentlig-privata partnerskap. I 
första hand kommer Leader att fortsätta att 
spela en viktig roll för att uppmuntra 
innovativa metoder för 
landsbygdsutveckling och för att få till stånd 
samverkan mellan privata och offentliga 
sektorer.

– att främja offentlig-privata partnerskap. I 
första hand kommer Leader att fortsätta att 
spela en viktig roll för att säkra att 
samfunden involveras, uppmuntra 
innovativa metoder för 
landsbygdsutveckling och för att få till stånd 
samverkan mellan privata och offentliga 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 90
Bilaga, punkt 3.4, stycke 2, strecksats 4

– att förbättra det lokala styret. Leader kan 
uppmuntra innovativa tillvägagångssätt för 
att knyta samman jord och skogsbruk samt 
den lokala ekonomin, vilket bidrar till att 
öka mångfalden inom den ekonomiska basen 
och stärka de socio-ekonomiska banden på 
landsbygden.

– att förbättra det lokala styret. Leader kan 
uppmuntra innovativa tillvägagångssätt för 
att knyta samman jord och skogsbruk samt 
den lokala ekonomin, vilket bidrar till att 
öka mångfalden inom den ekonomiska basen 
och stärka det socio-ekonomiska nätet i
synnerhet på landsbygden.

Or. en
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Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 91
Bilaga, punkt 3.4, stycke 2, strecksats 4

– att förbättra det lokala styret. Leader kan 
uppmuntra innovativa tillvägagångssätt för 
att knyta samman jord- och skogsbruk samt 
den lokala ekonomin, vilket bidrar till att 
öka mångfalden inom den ekonomiska basen 
och stärka de socio-ekonomiska banden på 
landsbygden.

– att förbättra det lokala styret. Leader kan 
uppmuntra innovativa tillvägagångssätt för 
att knyta samman jord- och skogsbruk samt 
den lokala ekonomin, vilket bidrar till att 
öka mångfalden inom den ekonomiska basen 
och stärka de socio-ekonomiska banden på 
landsbygden på en ändamålsenlig nivå.

Or. fr

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 92
Bilaga, punkt 3.4, stycke 2, strecksats 4a (ny)

– att anpassa sig till varje områdes styrkor 
och svagheter med beaktande av 
landsbygdens mångfald, genom att förlita 
sig på lokala aktörer och stödja verkliga 
territoriella projekt för endogen utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 93
Bilaga, punkt 3.5, stycke 1

Hur mycket resurser som avsatts för 
gemenskapens prioriteringar av 
landsbygdsutvecklingen (inom de fastställda 
minimigränserna för finansiering av varje 
axel) kommer att avgöras av den specifika 
situationen, samt svagheter och styrkor inom 
varje programområde. Samtliga 
gemenskapsprioriteringar, och deras bidrag 
till Lissabon och Stockholmsmålen, måste i 
de nationella strategiplanerna och 

Hur mycket resurser som avsatts för 
gemenskapens prioriteringar av 
landsbygdsutvecklingen (inom de fastställda 
minimigränserna för finansiering av varje 
axel) kommer att avgöras av den specifika 
situationen, samt svagheter och styrkor inom 
varje programområde och regionernas 
specifika särdrag, i enlighet med 
EG-fördraget. Samtliga 
gemenskapsprioriteringar, och deras bidrag 
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programmen för landsbygdsutveckling 
anpassas till de nationella förutsättningarna. 
I många fall kommer det att anges nationella 
eller regionala prioriteringar för särskilda 
problem för livsmedelssektorn eller den 
miljömässiga, klimatmässiga eller 
geografiska situation som jord och 
skogsbruket befinner sig i. 
Landsbygdsområden kan också behöva ta itu 
med andra problem som trycket från 
städerna, arbetslöshet, avlägsen placering 
eller låg befolkningstäthet.

till Lissabon och Stockholmsmålen, måste i 
de nationella strategiplanerna och 
programmen för landsbygdsutveckling 
anpassas till de nationella förutsättningarna. 
I många fall kommer det att anges nationella 
eller regionala prioriteringar för särskilda 
problem för livsmedelssektorn eller den 
miljömässiga, klimatmässiga eller 
geografiska situation som jord och 
skogsbruket befinner sig i. 
Landsbygdsområden kan också behöva ta itu 
med andra problem som trycket från 
städerna, arbetslöshet, avlägsen placering 
eller låg befolkningstäthet.

Or. pt

Motivering

Denna ändring är i linje med bestämmelserna i EG-fördraget om regioner som är utsatta för 
särskilda och permanenta svårigheter.

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 94
Bilaga, punkt 3.5, stycke 1

Hur mycket resurser som avsatts för 
gemenskapens prioriteringar av 
landsbygdsutvecklingen (inom de fastställda 
minimigränserna för finansiering av varje 
axel) kommer att avgöras av den specifika 
situationen, samt svagheter och styrkor inom 
varje programområde. Samtliga 
gemenskapsprioriteringar, och deras bidrag 
till Lissabon och Stockholmsmålen, måste i 
de nationella strategiplanerna och 
programmen för landsbygdsutveckling 
anpassas till de nationella förutsättningarna. 
I många fall kommer det att anges nationella 
eller regionala prioriteringar för särskilda 
problem för livsmedelssektorn eller den 
miljömässiga, klimatmässiga eller 
geografiska situation som jord och 
skogsbruket befinner sig i. 
Landsbygdsområden kan också behöva ta itu 

Hur mycket resurser som avsatts för 
gemenskapens prioriteringar av 
landsbygdsutvecklingen (inom de fastställda 
minimigränserna för finansiering av varje 
axel) kommer att avgöras av den specifika 
situationen, samt svagheter och styrkor inom 
varje programområde. Samtliga 
gemenskapsprioriteringar, och deras bidrag 
till Lissabon och Stockholmsmålen, måste i 
de nationella strategiplanerna och 
programmen för landsbygdsutveckling 
anpassas till de nationella förutsättningarna. 
I många fall kommer det att anges nationella 
eller regionala prioriteringar för särskilda 
problem för livsmedelssektorn eller den 
miljömässiga, klimatmässiga eller 
geografiska situation som jord och 
skogsbruket befinner sig i. 
Landsbygdsområden kan också behöva ta itu 
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med andra problem som trycket från 
städerna, arbetslöshet, avlägsen placering 
eller låg befolkningstäthet.

med andra problem som trycket från 
städerna, arbetslöshet, avlägsen placering, 
bergstrakters och öars särart eller låg 
befolkningstäthet.

Or. fr

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 95
Bilaga, punkt 3.5, Riktlinje

När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier skall de se till att synergieffekter 
mellan och inom axlarna maximeras och att 
eventuella motsättningar undviks. De bör 
också överväga hur andra EU-strategier 
(exempelvis handlingsplanen för ekologiska 
livsmedel och ekologiskt jordbruk, 
kommissionens senaste meddelande om 
förnybar energi , kommissionens 
meddelande om klimatförändring , behovet 
av att bedöma troliga effekter på jord och 
skogsbruk, samt kommissionens rapport om 
EU:s skogsbruksstrategi , som kan bidra till 
att målen för tillväxt, sysselsättning och 
hållbarhet uppnås), och de kommande 
tematiska miljöstrategierna kan beaktas.

När medlemsstaterna utarbetar sina 
strategier skall de se till att synergieffekter 
mellan och inom axlarna maximeras och att 
eventuella motsättningar undviks samt 
försöka involvera alla behöriga 
myndigheter och relevanta organ i så vid 
utsträckning som möjligt i enlighet med 
den partnerskapsprincip som anges i 
artikel 6 i rådets förordning. De bör också 
överväga hur andra EU-strategier 
(exempelvis handlingsplanen för ekologiska 
livsmedel och ekologiskt jordbruk, 
kommissionens senaste meddelande om 
förnybar energi , kommissionens 
meddelande om klimatförändring , behovet 
av att bedöma troliga effekter på jord- och 
skogsbruk, samt kommissionens rapport om 
EU:s skogsbruksstrategi , som kan bidra till 
att målen för tillväxt, sysselsättning och 
hållbarhet uppnås), och de kommande 
tematiska miljöstrategierna kan beaktas.

Or. en

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 96
Bilaga, punkt 3.5, stycke 2

På EU och medlemsstatsnivå finns olika 
medel för att förbättra styrningen och det 
politiska arbetet. Tekniskt stöd kan användas 

På EU och medlemsstatsnivå finns olika 
medel för att förbättra styrningen och det 
politiska arbetet. Tekniskt stöd kan användas 
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för att bygga upp europeiska och nationella 
nät för landsbygdsutveckling som en 
plattform för utbyte av bästa praxis och 
kunskaper om alla aspekter som rör 
utformning av politiken, förvaltning och 
aktörernas genomförande. Frågan om 
information och offentliggörande måste 
behandlas när man förbereder de nationella 
strategierna och fastställas längre fram under 
genomförandet, så att olika aktörer kan 
involveras så tidigt som möjligt.

för att bygga upp europeiska och nationella 
nät för landsbygdsutveckling som en 
plattform för utbyte av bästa praxis och 
kunskaper om alla aspekter som rör 
utformning av politiken, förvaltning och 
aktörernas genomförande. Frågan om 
information och offentliggörande måste 
behandlas när man förbereder de nationella 
strategierna och fastställas längre fram under 
genomförandet, så att olika aktörer kan 
involveras så tidigt som möjligt, i synnerhet 
på lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 97
Bilaga, punkt 3.6, Riktlinje

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna, i 
enlighet med principen om ”en enda fond 
per program”, sörja för överensstämmelse 
och sammanhållning mellan de åtgärder som 
skall finansieras av ERUF, 
sammanhållningsfonden, ESF, EFF och 
EJFLU inom ett givet område och en given 
verksamhet. Den viktigaste riktlinjerna i 
fråga om avgränsning av och samordning 
mellan de åtgärder som får stöd från de olika 
fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Or. fr

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 98
Bilaga, punkt 3.6, Riktlinje
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Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
tryggas som en prioritet. Därför bör 
medlemsstaterna sörja för överensstämmelse
och sammanhållning mellan de åtgärder som 
skall finansieras av TEN-T, LIFE+, ERUF, 
sammanhållningsfonden, ESF, EFF och 
EJFLU inom ett givet område och en given 
verksamhet. De viktigaste riktlinjerna i fråga 
om avgränsning av och samordning mellan 
de åtgärder som får stöd från de olika 
fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för regionala eller 
nationella strategier/regionala eller 
nationella strategiplaner allt efter vad som 
är relevant för den berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Sammanhållning mellan landsbygdsutvecklingen och övriga gemenskapsinstrument blir allt 
viktigare allt eftersom målen för de olika instrumenten börjar sammanfalla. En sådan 
sammanhållning bör snarare garanteras än enbart stödjas, men detta bör ske på den nivå 
som är lämpligast enligt de institutionella arrangemang som tillämpas i varje enskild 
medlemsstat. 

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 99
Bilaga, punkt 3.6, Riktlinje

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken samt 
politiken för social integrering måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
TEN-T, LIFE+, ERUF, 
sammanhållningsfonden, ESF, EFF och 
EJFLU inom ett givet område och en given 
verksamhet. De viktigaste riktlinjerna i fråga 
om avgränsning av och samordning mellan 
de åtgärder som får stöd från de olika 
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strategierna/den nationella strategiplanen. fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för regionala eller 
nationella strategier/regionala eller 
nationella strategiplaner allt efter vad som 
är relevant för den berörda medlemsstaten.

Or. el

Motivering

Uppmuntrande av synergi mellan all berörd politik, även politiken för social integrering -
eftersom tendenens till social utslagning på landsbygden är stark.

Ändringsförslag från Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 100
Bilaga, punkt 3.6, Riktlinje

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna i 
enlighet med sin institutionella struktur 
sörja för överensstämmelse och 
sammanhållning mellan de åtgärder som 
skall finansieras av ERUF, 
sammanhållningsfonden, ESF, EFF och 
EJFLU inom ett givet område och en given 
verksamhet. De viktigaste riktlinjerna i fråga 
om avgränsning av och samordning mellan 
de åtgärder som får stöd från de olika 
fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Or. en

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai och Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 101
Bilaga, punkt 3.6, Riktlinje

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 



PE 365.127v01-00 46/48 AM\592585SV.doc

SV

stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

stödjas och därmed samarbetet mellan olika 
regionala parter. Därför bör 
medlemsstaterna sörja för överensstämmelse 
och sammanhållning mellan de åtgärder som 
skall finansieras av ERUF, 
sammanhållningsfonden, ESF, EFF och 
EJFLU inom ett givet område och en given 
verksamhet. Den viktigaste riktlinjerna i 
fråga om avgränsning av och samordning 
mellan de åtgärder som får stöd från de olika 
fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Or. fr

Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 102
Bilaga, punkt 3.6, Riktlinje

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de nationella 
strategierna/den nationella strategiplanen.

Synergieffekterna mellan struktur-, 
sysselsättnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken måste 
stödjas. Därför bör medlemsstaterna sörja 
för överensstämmelse och sammanhållning 
mellan de åtgärder som skall finansieras av 
ERUF, sammanhållningsfonden, ESF, EFF 
och EJFLU inom ett givet område och en 
given verksamhet. Den viktigaste 
riktlinjerna i fråga om avgränsning av och 
samordning mellan de åtgärder som får stöd 
från de olika fonderna bör fastställas inom 
referensramverken för de regionala och
nationella strategierna/de regionala och
nationella strategiplanerna.

Or. pl

Ändringsförslag från Bernadette Bourzai

Ändringsförslag 103
Bilaga, punkt 3.6, stycke -1a (nytt)
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Ett antal olika kriterier för avgränsning 
kan nämnas: projektens storlek, inverkan 
på områdena (regionalt eller 
infraregionalt), typen av investering och 
typen av mottagare.

Or. fr

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 104
Bilaga, punkt 3.6, stycke 2

I fråga om utvecklingen av mänskligt 
kapital, riktas stödet inom 
landsbygdsutvecklingen till jordbrukare och 
de ekonomiska aktörer som är inblandade i 
diversifieringen av landsbygdsekonomin. 
Befolkningen på landsbygden skulle kunna 
få stöd som del av integrerade, bottom-up-
metoder. Åtgärder på dessa områden bör 
genomföras i enlighet med målen för den 
europeiska sysselsättningsstrategin, så som 
den anges i de integrerade riktlinjerna för 
tillväxt och sysselsättning, och 
överensstämma med åtgärderna inom de 
nationella reformprogrammen inom ramen 
för Lissabonprocessen. I arbetsprogrammet 
”Utbildning 2010” eftersträvas att man skall 
uppnå de Lissabonmål som rör utbildning. I 
centrum för det programmet står livslångt 
lärande som omfattar alla typer och nivåer 
av utbildning, vilket givetvis även omfattar 
jordbruks och skogsbrukssektorerna.

I fråga om utvecklingen av mänskligt 
kapital, riktas stödet inom 
landsbygdsutvecklingen till jordbrukare, 
deras familjer och de ekonomiska aktörer 
som är inblandade i diversifieringen av 
landsbygdsekonomin, på ett samordnat sätt 
tillsammans med det stöd som erbjuds inom 
de övriga strukturpolitiska instrumenten. 
Befolkningen på landsbygden skulle kunna 
få stöd som del av integrerade, bottom-up-
metoder. Åtgärder på dessa områden bör 
genomföras i enlighet med målen för den 
europeiska sysselsättningsstrategin, så som 
den anges i de integrerade riktlinjerna för 
tillväxt och sysselsättning, och 
överensstämma med åtgärderna inom de 
nationella reformprogrammen inom ramen 
för Lissabonprocessen. I arbetsprogrammet 
”Utbildning 2010” eftersträvas att man skall 
uppnå de Lissabonmål som rör utbildning. I 
centrum för det programmet står livslångt 
lärande som omfattar alla typer och nivåer 
av utbildning, vilket givetvis även omfattar 
jordbruks- och skogsbrukssektorerna.

Or. en

Motivering

Diversifieringen av ekonomin på landsbygden är en avgörande ekonomisk drivkraft inom 
landsbygdsområdena, men den bör utvecklas så flexibelt som möjligt och får inte begränsas 
genom att den typ av finansiering som finns tillgänglig för att främja den enbart avgränsas 
till instrumentet för landsbygdsutveckling.
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Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 105
Bilaga, punkt 4, stycke 2

Ramverket kommer att innehålla en 
begränsad uppsättning gemensamma 
indikatorer och en gemensam metod. Det 
kommer att kompletteras med 
programanpassade indikatorer som anpassas 
till varje programområdes karaktär.

Ramverket kommer att innehålla en 
begränsad uppsättning gemensamma 
indikatorer, i synnerhet sådana territoriella 
indikatorer som Europaparlamentet 
efterlyste i sin resolution av den 
28 september 2005 om den territoriella 
sammanhållningens betydelse för den 
regionala utvecklingen1, och en gemensam 
metod. Det kommer att kompletteras med 
programanpassade indikatorer som anpassas 
till varje programområdes karaktär.

______________
1 Antagna texter från detta datum, 
P6_TA(2005)0358.
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