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KORTFATTAD MOTIVERING

Föreliggande förslag är kommissionens snabba svar på de krav som ligger till grund för 
rådets beslut av den 11 december 2008 om att godkänna en europeisk plan för ekonomisk 
återhämtning för att bemöta den ekonomiska och finansiella kris som sedan 2007 påverkar de 
europeiska marknaderna. Denna plan innehåller konkreta åtgärder i många av de sektorer som 
faller inom gemenskapens och medlemsstaternas behörighet.

När det gäller sektorn för landsbygdsutveckling föreslås det i kommissionens text att lämpliga 
ändringar av förordning (EG) nr 1698/2005 görs i syfte att införliva anvisningarna i den 
europeiska planen för ekonomisk återhämtning.

I synnerhet föreslår kommissionen att 1,5 miljarder euro görs tillgängliga för alla 
medlemsstater via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) i syfte att 
utveckla bredbandstäckningen i landsbygdområden och hantera de nya utmaningarna i 
enlighet med utvärderingen av 2003 års reform (klimatförändringen, förnybar energi, 
vattenförvaltning, biologisk mångfald) av den gemensamma jordbrukspolitiken –
”Hälsokontrollen” – som avslutades i november 2008. 

Föredraganden stöder hela förslaget till fullo och anser att om dessa åtgärder genomförs 
snabbt och enligt en integrerad ansats kommer de definitivt att bidra till att hjälpa upp de 
nationella ekonomierna och återuppliva konsumenternas förtroende för systemet.
I denna svåra situation har gemenskapens lagstiftnings- och planeringsarbetet präglats av 
tydlig brådska. Föredraganden anser därför att det är nödvändigt att införa några ytterligare 
faktorer som kan bidra till att man även påskyndar genomförandet av dessa åtgärder i 
medlemsstaterna.
Dessa ändringsförslag syftar därför till att se till att medlemsstaterna utför en lämplig 
informationsverksamhet gentemot å ena sidan de regionala myndigheterna så att de 
omedelbart kan anpassa sina planer för landsbygdsutveckling, och å andra sidan gentemot de 
potentiella stödmottagarna och intressenterna vad gäller fördelning av extra finansiella medel 
som avsatts till åtgärder på landsbygden.

Rådet har dessutom i samband med målet om ekonomisk återhämtning för hela EU givit 
uttryck för behovet av att maximera utgiftsmöjligheterna under de första räkenskapsåren, 
vilket bör understrykas genom att ett förfarande för påskyndat och förenklat genomförande 
tillämpas.

Slutligen, i syfte att öka öppenheten och förbättra informationen om de resultat som uppnåtts 
under perioden 2009–2011 och säkerställa lämpliga verktyg för att samordna EJFLU:s och 
strukturfondernas åtgärder i fråga om finansiering av bredbandsinfrastrukturen, ombes 
kommissionens att införa ett särskilt avsnitt i den årliga övervakningsrapporten för 
Europeiska fonden för landsbygdens utveckling, där man ska kontrollera resultaten från sådan 
verksamhet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Behovet av att dessa åtgärder snabbt 
genomförs innebär att man måste 
tillämpa principen om påskyndat och 
förenklat förfarande, för att garantera att 
de ändringar som görs i samband med 
den europeiska planen för ekonomisk 
återhämtning snabbt träder i kraft och får 
full verkan i den nuvarande 
krissituationen.
För att uppnå detta mål bör man 
garantera att åtgärderna i denna 
förordning sprids på ett lämpligt sätt i 
medlemsstaterna, genom omfattande 
initiativ för information till de regionala 
myndigheterna och till de potentiella 
stödmottagarna.

Or. it

Motivering

Genom ändringsförslaget införs behovet, såsom ett av skälen till antagandet av denna 
bestämmelse, av att snabbt genomföra dessa åtgärder, vilket kräver att information om det 
nya förslaget på ett lämpligt och snabbt sätt sprids till potentiella förmånstagare. På grund 
av den korta tidsfristen krävs det också att man tillämpar påskyndande och förenklande 
genomförandeförfaranden.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 2
Förordning 1698/2005
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
ska medlemsstaterna se över sina nationella 
strategiska planer i enlighet med 
förfarandet i artikel 12.1” 

”1. Efter den översyn av gemenskapens 
strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 
ska medlemsstaterna se över sina nationella 
strategiska planer i enlighet med 
förfarandet i artikel 12.1, och se till att 
lämplig informationsverksamhet 
genomförs till förmån för de regionala 
myndigheterna och de potentiella 
stödmottagarna ” .

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget omvandlar det första påståendet i ovanstående ändringsförslag 1 avseende
skälen till lagstiftning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3
Förordning 1698/2005
Artikel 16a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De omarbetade 
landsbygdsutvecklingsprogram som är 
kopplade till sådana åtgärder som avses i 
detta stycke ska lämnas in till 
kommissionen senast den 30 juni 2009.

De omarbetade 
landsbygdsutvecklingsprogram som är 
kopplade till sådana åtgärder som avses i 
detta stycke, och som ska genomföras 
utifrån principen om påskyndat och 
förenklat förfarande, ska lämnas in till 
kommissionen senast den 30 juni 2009.

Or. it
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Motivering

Med beaktande av den korta tidsfrist som medlemsstaterna har för att ändra sina nationella 
planer krävs en omfattande och snabb spridning av de nya lagbestämmelserna och antagande 
av de påskyndande och förenklade förfarandena vad gäller utgifter och redovisning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 6 – led b
Förordning 1698/2005
Artikel 69 – punkt 5a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens årliga rapport om 
landsbygdsutvecklingen ska innehålla ett 
särskilt avsnitt där man kontrollerar de 
insatser som utförs i samband med de 
prioriteringar som framgår av 
artikel 16a g.

Or. it

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att möjliggöra en kontroll av att det påskyndade 
förfarandet, som ska tillämpas vid tilldelning av fonderna, lämpligen återspeglas även när 
medlen ska utnyttjas. Målet är således att garantera att åtgärderna får full verkan och att 
tillhandahålla lämpliga instrument för att säkerställa nödvändig samordning av liknande 
verksamheter som finansierats genom strukturfonderna.
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