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Ændringsforslag 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål. I medlemsstater med helt eller 
delvis regionaliserede strategiske planer i 
henhold til artikel 93, andet afsnit, kan 
målene opdeles helt eller delvis på 
regioner.

Or. de

Ændringsforslag 4397
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål, eller, hvis relevant, flerårige.

Or. en

Ændringsforslag 4398
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a).

Or. it

Ændringsforslag 4399
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål.

Or. en

Ændringsforslag 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

1. Afsnittet af den plan, der er omhandlet i 
artikel 95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål, hvis relevant.

Or. es
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Begrundelse

Denne ordlyd har til formål at gøre det klart, at visse etaper eller mål ikke kan være årlige, 
ved at begrænse det til de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. i forbindelse med flerårige 
interventioner.

Ændringsforslag 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål.

Or. en

Ændringsforslag 4402
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål
om nødvendigt med angivelse af 
opdelingen i delmål.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at størstedelen af delmålene ikke nødvendigvis nås på årsbasis.

Ændringsforslag 4403
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Sandra Kalniete, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

1. Den plan, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra e), består af en sammenfattende 
tabel, hvoraf fremgår de i artikel 97, stk. 1, 
litra a), omhandlede mål om nødvendigt
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at visse trin ikke nødvendigvis nås på årsbasis, hvilket er tilfældet for de 
flerårige aktiviteter.

Ændringsforslag 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i delmål.

Or. en

Begrundelse

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding. Setting annual milestones could be a way back, not a 
simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
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period), or to set the milestone for 2024.

Ændringsforslag 4405
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål
med angivelse af opdelingen i årlige
delmål.

1. Den målplan, der er omhandlet i artikel 
95, stk. 1, litra e), består af en 
sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål
og toårige delmål.

Or. en

Ændringsforslag 4406
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en opdeling af medlemsstaternes 
tildelinger til interventionstyper med 
direkte betalinger efter overførsler som 
fastsat i litra b) og c) på grundlag af de 
vejledende finansielle tildelinger pr. 
interventionstype og pr. intervention med 
angivelse af de planlagte output, det 
gennemsnitlige eller ens enhedsbeløb og 
den maksimale afvigelse som omhandlet i 
artikel 89. Hvis det er relevant, omfatter 
opdelingen beløbet af reserven af 
betalingsrettigheder. 

udgår

Det samlede anslåede resultat af 
nedsættelsen af betalinger angives.

Under hensyntagen til anvendelsen af 
resultatet af nedsættelsen af betalinger 
som omhandlet i artikel 15 og artikel 81, 
stk. 3, fastsættes disse vejledende 
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finansielle tildelinger, de tilhørende 
planlagte output og de tilsvarende 
gennemsnitlige eller ens enhedsbeløb før 
nedsættelsen af betalinger

Or. en

Begrundelse

Ifølge denne logik ville resultatet af nedsættelsen af betalinger ikke være en gennemførelse af 
betalinger. Det ville betyde, at outputtet ikke ville blive nået, hvorfor indikatorerne og målene 
ville halte bagefter. Dette ville ikke være i tråd med den nye resultatorienterede model.

Ændringsforslag 4407
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en opdeling af medlemsstaternes 
tildelinger til interventionstyper med 
direkte betalinger efter overførsler som 
fastsat i litra b) og c) på grundlag af de 
vejledende finansielle tildelinger pr. 
interventionstype og pr. intervention med 
angivelse af de planlagte output, det 
gennemsnitlige eller ens enhedsbeløb og 
den maksimale afvigelse som omhandlet i 
artikel 89. Hvis det er relevant, omfatter 
opdelingen beløbet af reserven af 
betalingsrettigheder.

d) en opdeling af medlemsstaternes 
tildelinger til interventionstyper med 
direkte betalinger efter overførsler som 
fastsat i litra b) og c) på grundlag af de 
vejledende finansielle tildelinger pr. 
interventionstype og pr. intervention. Hvis 
det er relevant, omfatter opdelingen 
beløbet af reserven af betalingsrettigheder.

Or. it

Ændringsforslag 4408
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under hensyntagen til anvendelsen af 
resultatet af nedsættelsen af betalinger som 

Under hensyntagen til anvendelsen af 
resultatet af nedsættelsen af betalinger som 
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omhandlet i artikel 15 og artikel 81, stk. 3, 
fastsættes disse vejledende finansielle 
tildelinger, de tilhørende planlagte output 
og de tilsvarende gennemsnitlige eller ens 
enhedsbeløb før nedsættelsen af betalinger

omhandlet i artikel 15 og artikel 81, stk. 3, 
fastsættes disse vejledende finansielle 
tildelinger før nedsættelsen af betalinger

Or. it

Ændringsforslag 4409
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en opdeling af tildelingerne til de 
sektorspecifikke interventioner, der er 
omhandlet i afsnit III, kapitel III afdeling 7, 
pr. intervention og med angivelse af de 
planlagte output og det gennemsnitlige 
enhedsbeløb

e) en opdeling af tildelingerne til de 
sektorspecifikke interventioner, der er 
omhandlet i afsnit III, kapitel III afdeling 7, 
pr. intervention og med angivelse af de 
planlagte output og det gennemsnitlige 
enhedsbeløb

Or. it

Ændringsforslag 4410
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en opdeling af medlemsstaternes 
tildelinger til landdistriktsudvikling efter 
overførsler til og fra direkte betalinger som 
angivet under litra b), pr. interventionstype 
og pr. intervention, herunder de samlede 
beløb for perioden, inkl. angivelse af den 
gældende ELFUL-bidragssats, opdelt pr. 
intervention og pr. type region, hvis det er 
relevant. Ved overførsel af midler fra 
direkte betalinger skal angives den eller de 
interventioner eller dele af en intervention, 
som finansieres ved overførslen. Af 

f) en opdeling af medlemsstaternes 
tildelinger til landdistriktsudvikling efter 
overførsler til og fra direkte betalinger som 
angivet under litra b), pr. interventionstype 
og pr. intervention, herunder de samlede 
beløb for perioden, inkl. angivelse af den 
gældende ELFUL-bidragssats, opdelt pr. 
intervention og pr. type region, hvis det er 
relevant. Ved overførsel af midler fra 
direkte betalinger skal angives den eller de 
interventioner eller dele af en intervention, 
som finansieres ved overførslen. Af 
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tabellen skal også fremgå de planlagte 
output pr. intervention og de 
gennemsnitlige eller ens enhedsbeløb og, 
hvis det er relevant, en opdeling af de 
planlagte beløb til støtte og de planlagte 
beløb til finansielle instrumenter. Beløbene 
til teknisk bistand skal også angives

tabellen skal også fremgå, hvis det er 
relevant, en opdeling af de planlagte beløb 
til støtte og de planlagte beløb til 
finansielle instrumenter. Beløbene til 
teknisk bistand skal også angives

Or. it

Ændringsforslag 4411
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De elementer, der er omhandlet i dette 
stykke, fastlægges pr. år.

De elementer, der er omhandlet i dette 
stykke, fastlægges pr. år. I tilfælde af 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik med regionale elementer 
som omhandlet i denne forordnings 
artikel 93 kan disse finansielle data 
angives helt eller delvis på regionalt 
niveau i regionale tabeller.

Or. de

Ændringsforslag 4412
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De elementer, der er omhandlet i dette 
stykke, fastlægges pr. år.

De elementer, der er omhandlet i dette 
stykke, fastlægges pr. år eller hvis relevant 
flerårigt.

Or. en

Ændringsforslag 4413
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Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 100 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100a

Regionale interventionsprogrammer

Hvert regionalt interventionsprogram skal 
som minimum indeholde følgende afsnit:

a) et resume af SWOT-analysen

b) et resume af vurderingen af behovene

c) en interventionsstrategi

d) en operativ beskrivelse af de 
interventioner, der ledes og gennemføres 
på regionalt plan i overensstemmelse med 
den nationale strategiplan i henhold til
artikel 99. Nærmere bestemt skal hver 
intervention, der er anført i strategien i 
litra c), i artikel 95a, indeholde følgende 
elementer:

i) en beskrivelse af interventionen

ii) betingelser for støtteberettigelse

iii) støttesats

iv) beregningen af støttebeløbet pr. enhed

v) finansieringsplanen

vi) resultatindikatorerne

vii) mål

viii) forklaring af opfyldelsen af målene

e) den flerårige finansielle plan

f) en beskrivelse af forvaltnings- og 
koordineringssystemet.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastsætter og beskriver indholdet af de regionale 
interventionsprogrammer. Den rolle, som de europæiske regioner spiller med hensyn til 
design, forvaltning og gennemførelse af den fælles landbrugspolitik, skal bevares og styrkes 
for at sikre, at de politiske beslutninger kan tilpasses til de specifikke territoriale og 
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sektorielle forhold og kendetegn.

Ændringsforslag 4414
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 101 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101a

Socialøkonomisk virkning for den lokale 
beskæftigelse

En vurdering af den strategiske plans 
anslåede socialøkonomiske virkning bør 
tage højde for de job, der kan skabes i 
landdistrikterne. En detaljeret og 
omfattende vurdering bør omfatte:

a) antal faste job, der direkte er blevet 
bevaret og skabt i forbindelse med 
produktionen

b) antal og varighed af sæsonbetingede 
job, der direkte er blevet bevaret og skabt i 
forbindelse med produktionen

c) et skøn over den skabte sekundære og 
tertiære beskæftigelse

d) metoder til kontrol og kontroller på 
stedet.

Or. en

Ændringsforslag 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles 

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles 
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landbrugspolitik, fremhæves de elementer i 
den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik, og den skal 
navnlig indeholde:

landbrugspolitik, fremhæves de elementer i 
den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik til imødegåelse af 
nye udfordringer, herunder overgangen 
til bæredygtighed, og den skal navnlig 
indeholde:

Or. en

Ændringsforslag 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles 
landbrugspolitik, fremhæves de elementer i 
den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik, og den skal 
navnlig indeholde:

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede overgang til mere 
bæredygtige produktionssystemer under
den fælles landbrugspolitik, fremhæves de 
elementer i den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik, og den skal 
navnlig indeholde:

Or. fr

Ændringsforslag 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles
landbrugspolitik, fremhæves de elementer 
i den strategiske plan, der støtter
modernisering af landbrugssektoren og 
den fælles landbrugspolitik, og den skal 
navnlig indeholde:

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den fælles landbrugspolitiks 
overgang til økologisk landbrug, 
fremhæves de elementer i den strategiske 
plan, der støtter overgangen til økologisk 
landbrug i landbrugssektoren og den fælles 
landbrugspolitik, og den skal navnlig 
indeholde:
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Or. es

Ændringsforslag 4418
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at fremme og udveksle 
viden, innovation og digitalisering og 
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at integrere kønsaspektet, 
modernisere sektoren ved at fremme og 
udveksle viden, innovation og 
digitalisering inden for landbruget og i 
landdistrikterne og tilskynde til 
udbredelsen heraf, navnlig inden for 
AKIS-rammen, som omhandlet i artikel 5, 
andet afsnit, navnlig gennem:

Or. en

Ændringsforslag 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at fremme og udveksle 
viden, innovation og digitalisering og 
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til målsætningen om at 
fremme og udveksle viden, innovation og 
digitalisering, så vidt dette bidrager til 
opnåelsen af målene for bæredygtig 
udvikling og målene i Parisaftalen, og
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

Or. en
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Ændringsforslag 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at fremme og udveksle 
viden, innovation og digitalisering og 
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at fremme og udveksle 
viden, teknisk og social innovation og
teknisk knowhow inden for landbrug og 
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

Or. es

Ændringsforslag 4421
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at fremme og udveksle 
viden, innovation og digitalisering og 
tilskynde til udbredelsen heraf som 
omhandlet i artikel 5, andet afsnit, navnlig 
gennem:

a) en oversigt over, hvordan den strategiske 
plan bidrager til den tværgående 
målsætning om at fremme og udveksle 
viden, innovation og digitalisering og 
tilskynde til og fremme udbredelsen heraf 
som omhandlet i artikel 5, andet afsnit, 
navnlig gennem:

Or. en

Ændringsforslag 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ia) systematisk sikring af, hvordan de 
trufne foranstaltninger ikke medfører en 
øget afhængighed, men snarere øger 
landbrugernes autonomi

Or. en

Ændringsforslag 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) sammenhæng med opnåelsen af 
målene for bæredygtig udvikling og de 
internationale klimaaftaler

Or. en

Begrundelse

Moderniseringen er ikke et mål i sig selv. Det overordnede mål – som flere gange angivet i 
Kommissionens meddelelse om reformen af den fælles landbrugspolitik – er et 
paradigmeskifte hen imod opnåelsen af bæredygtighed, imødegåelsen af nye udfordringer 
osv.

Ændringsforslag 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af strategien for udvikling 
af digitale teknologier i landbruget og 
landdistrikterne og for anvendelsen af disse 
teknologier til at forbedre effektiviteten og 
lønsomheden af interventionerne i de 
strategiske planer.

b) en beskrivelse af strategien for udvikling 
af hensigtsmæssige digitale teknologier i 
landbruget og landdistrikterne, idet der 
tages behørigt højde for bæredygtighed, 
kvalitet, nødvendighed og landbrugernes 
autonomi, for anvendelsen af disse 
teknologier til at forbedre effektiviteten og 
lønsomheden af interventionerne i de 
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strategiske planer, uden at dette skaber nyt 
input eller økonomisk afhængighed 
mellem landbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af strategien for udvikling 
af digitale teknologier i landbruget og 
landdistrikterne og for anvendelsen af disse 
teknologier til at forbedre effektiviteten og 
lønsomheden af interventionerne i de 
strategiske planer.

b) en beskrivelse af strategien for udvikling 
af digitale teknologier i landbruget og 
landdistrikterne og betingelserne for 
anvendelsen af disse teknologier til at 
forbedre effektiviteten og lønsomheden af 
interventionerne i de strategiske planer.

Or. es

Ændringsforslag 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af strategien for 
udvikling af digitale teknologier i 
landbruget og landdistrikterne og for 
anvendelsen af disse teknologier til at 
forbedre effektiviteten og lønsomheden af 
interventionerne i de strategiske planer.

b) strategier for udvikling af digitale 
teknologier i landbruget og 
landdistrikterne, intelligente landsbyer og 
for anvendelsen af disse teknologier til at 
forbedre effektiviteten og lønsomheden af 
interventionerne i de strategiske planer.

Or. en

Ændringsforslag 4427
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
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Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SWOT-analysen baseres på den nuværende 
situation på det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, og omfatter for hver 
af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede 
specifikke målsætninger en omfattende 
overordnet beskrivelse af den nuværende 
situation for det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, baseret på fælles 
kontekstindikatorer og andre kvantitative 
og kvalitative ajourførte oplysninger såsom 
undersøgelser, tidligere 
evalueringsrapporter, sektoranalyser og 
den lære, der er draget af foregående 
erfaringer.

SWOT-analysen baseres på den nuværende 
situation på det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, og omfatter for hver 
af de i artikel 6, stk. 1, og for bidraget fra 
økologisk landbrug afsnit 3a omhandlede 
specifikke målsætninger en omfattende 
overordnet beskrivelse af den nuværende 
situation for det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, baseret på fælles 
kontekstindikatorer og andre kvantitative 
og kvalitative ajourførte oplysninger såsom 
undersøgelser, tidligere 
evalueringsrapporter, sektoranalyser og 
den lære, der er draget af foregående 
erfaringer.

Or. en

Ændringsforslag 4428
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SWOT-analysen baseres på den nuværende 
situation på det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, og omfatter for hver 
af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede 
specifikke målsætninger en omfattende 
overordnet beskrivelse af den nuværende 
situation for det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, baseret på fælles
kontekstindikatorer og andre kvantitative 
og kvalitative ajourførte oplysninger såsom 
undersøgelser, tidligere 
evalueringsrapporter, sektoranalyser og 
den lære, der er draget af foregående 
erfaringer.

SWOT-analysen baseres på den nuværende 
situation på det område, der er omfattet af 
den strategiske plan, og omfatter for hver 
af de i artikel 6, stk. 1, og for bidraget til 
økologisk landbrug artikel 13a
omhandlede specifikke målsætninger en 
omfattende overordnet beskrivelse af den 
nuværende situation for det område, der er 
omfattet af den strategiske plan, baseret på 
fælles kontekstindikatorer og andre 
kvantitative og kvalitative ajourførte 
oplysninger såsom undersøgelser, tidligere 
evalueringsrapporter, sektoranalyser og 
den lære, der er draget af foregående 
erfaringer.
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Or. en

Ændringsforslag 4429
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herudover skal beskrivelsen for hver af de 
overordnede og specifikke målsætninger 
som omhandlet i artikel 5 og artikel 6, stk. 
1, navnlig fremhæve:

Herudover skal beskrivelsen for hver af de 
overordnede og specifikke målsætninger 
som omhandlet i artikel 5 og artikel 6, stk. 
1, og for bidraget fra økologisk landbrug 
afsnit 3a navnlig fremhæve:

Or. en

Ændringsforslag 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) vigtig kvalitativ og kvantitativ 
information om virkningsindikatorernes 
status for 2019 i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), skal SWOT-analysen vedrøre de 

Med hensyn til de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), skal SWOT-analysen vedrøre de 
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nationale planer, der udspringer af den 
lovgivning, der er opført i bilag XI.

nationale planer, der udspringer af den 
lovgivning, der er opført i bilag XI.
Ligeledes evalueres den faktiske tilstand 
og behovene hos landbrugene af høj 
naturværdi.

Or. es

Begrundelse

Se begrundelse for ændringsforslag til artikel 97, stk. 2.

Ændringsforslag 4432
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det specifikke mål som anført i artikel 
6, stk. 1, litra i), henviser SWOT-analysen 
til retsinstrumenterne i henhold til bilag 
XIa.

Or. en

Begrundelse

Bilaget henviser til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Ændringsforslag 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til den specifikke målsætning 
om at tiltrække unge landbrugere, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra g), skal 
SWOT-analysen omfatte en kortfattet 
analyse af adgangen til jord, jordmobilitet 
og jordomstrukturering, adgang til 

Med hensyn til den specifikke målsætning 
om at tiltrække unge landbrugere, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra g), skal 
SWOT-analysen omfatte en kortfattet 
analyse af adgangen til jord, jordmobilitet 
og jordomstrukturering, adgang til 
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finansiering og lån samt adgang til viden 
og rådgivning.

finansiering og lån samt adgang til viden 
og rådgivning og kapaciteten til 
risikohåndtering.

Or. en

Begrundelse

Unge landbrugere er mere sårbare over for risici, både økonomiske, miljømæssige og 
sundhedsmæssige. Derfor er det vigtigt at opnå en forståelse for, hvorvidt de har de bedste 
forudsætninger for at kunne håndtere disse risici.

Ændringsforslag 4434
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til den specifikke målsætning 
om at tiltrække unge landbrugere, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra g), skal 
SWOT-analysen omfatte en kortfattet 
analyse af adgangen til jord, jordmobilitet 
og jordomstrukturering, adgang til 
finansiering og lån samt adgang til viden 
og rådgivning.

Med hensyn til den specifikke målsætning 
om at tiltrække unge landbrugere, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra g), skal 
SWOT-analysen omfatte en kortfattet 
analyse af adgangen til jord, jordmobilitet 
og jordbegrænsning, adgang til 
finansiering og lån samt adgang til viden 
og rådgivning og kapaciteten til 
risikohåndtering.

Or. en

Begrundelse

Unge landbrugere er mere sårbare over for risici, både økonomiske, miljømæssige og 
sundhedsmæssige. Derfor er det vigtigt at opnå en forståelse for, hvorvidt de har de bedste 
forudsætninger for at kunne håndtere disse risici.

Ændringsforslag 4435
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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For de specifikke mål som anført i artikel 
6, stk. 1, skal SWOT-analysen om 
nødvendigt have et kønsperspektiv.

Or. en

Ændringsforslag 4436
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bilag III til den strategiske plan som 
omhandlet i artikel 95, stk. 2, litra c), 
omfatter resultaterne af høringen af 
partnerne og en kort beskrivelse af, 
hvordan høringen blev gennemført.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er overflødigt. Alle relevante interesserede partnere vil blive hørt i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med deres demokratiske regler før færdiggørelsen af de 
strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bilag III til den strategiske plan som 
omhandlet i artikel 95, stk. 2, litra c), 
omfatter resultaterne af høringen af
partnerne og en kort beskrivelse af,
hvordan høringen blev gennemført.

3. Bilag III til den strategiske plan som 
omhandlet i artikel 95, stk. 2, litra c), 
omfatter en fuldstændig beskrivelse af de 
procedurer og den tidsplan, der anvendes 
i forbindelse med partnerhøringen, de 
benyttede kriterier i forbindelse med 
partnerudvælgelsen og deres relevans for
de specifikke mål som anført i artikel 6. 
Det skal beskrive resultaterne af høringen, 
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herunder et resume af partnernes 
betragtninger vedrørende udkastet til 
strategisk plan, og hvordan disse blev
taget i betragtning i den endelige udgave 
som fremlagt for Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Partnerne skal inddrages i medbestemmelsen vedrørende tidsplanen og procedurerne for 
udarbejdelse af strategiske planer, idet processen er afgørende for at få 
civilsamfundsgrupperne til effektivt at bidrage til processen. Derudover er det vigtigt at stille 
information til rådighed om de forskellige partneres holdninger, og hvordan disse er blevet 
taget i betragtning i den endelige udgave af den strategiske plan. Kommissionens delegerede 
forordning nr. 240/2014 indeholder lignende bestemmelser. Disse er dog ikke medtaget i 
denne forordning, hvilket skal afhjælpes.

Ændringsforslag 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bilag III til den strategiske plan som 
omhandlet i artikel 95, stk. 2, litra c), 
omfatter resultaterne af høringen af 
partnerne og en kort beskrivelse af, 
hvordan høringen blev gennemført.

3. Bilag III til den strategiske plan som 
omhandlet i artikel 95, stk. 2, litra c), 
omfatter resultaterne af høringen af 
partnerne og en kort beskrivelse af, 
hvordan høringen blev gennemført. Det 
skal også omfatte dokumentation for 
parternes bemærkninger og oplysning om, 
hvorvidt og hvordan 
forvaltningsmyndigheden har taget 
hensyn til disse bemærkninger, samt dens 
begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en kort beskrivelse af supplerende 
national finansiering, der ydes inden for 
anvendelsesområdet for den strategiske 
plan, herunder beløbene pr. 
foranstaltning og angivelse af 
overensstemmelse med kravene i henhold 
til denne forordning

a) finansiering fra ELFUL, national 
medfinansiering og, hvis relevant,
supplerende national finansiering af de 
interventioner, der udgør statsstøtte i 
henhold til artikel 131.4, og angivelse af 
overensstemmelse med kravene i henhold 
til denne forordning

Or. es

Ændringsforslag 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) supplerende national finansiering af 
interventioner, der er omfattet af artikel 
42 i TEUF, og angivelse af 
overensstemmelse med kravene i henhold 
til denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) angivelse af, hvorvidt den supplerende 
nationale finansiering falder uden for 
anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF 
og er underlagt vurdering i henhold til 
statsstøttereglerne.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 4442
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bilag VI Bilag V til den strategiske 
plan som anført i artikel 95, stk. 2, litra e), 
skal omfatte følgende:

a) en analyse af de gennemsnitlige 
indkomster i byområder sammenlignet 
med landdistrikter i medlemsstaten

b) en analyse af værdien af midlerne 
inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik for landdistrikternes 
indkomster og sociale forhold

c) truslerne forbundet med opgivelsen af 
landdistrikter mod landdistrikternes 
socioøkonomiske situation. 

Or. en

Ændringsforslag 4443
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bilag VI bør omfatte analyser 
vedrørende den sociale effekt på
jobskabelsen kombineret med en 
vurdering af beskæftigelsesdimensionen 
for tiltagene under den strategiske plan 
samt metoder til kontrol af de 
aftalemæssige forbindelser inden for 
sektoren.

Or. en
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Ændringsforslag 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bilag VI til den strategiske plan for 
den fælles landbrugspolitik, omhandlet i 
artikel 95, stk. 2, litra ea), indeholder de 
regionale interventionsprogrammer, der 
er fast i artikel 100a).

Or. es

Ændringsforslag 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bilag VI til den strategiske plan som 
anført i artikel 95, stk. 2, litra f), skal 
omfatte de regionale 
interventionsprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ændringsforslag 16.

Ændringsforslag 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bilag VI til den strategiske plan som 
anført i artikel 95, stk. 2, skal omfatte de 
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regionale interventionsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 4447
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 104 udgår

Delegerede beføjelser vedrørende 
indholdet af den strategiske plan

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår 
indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ophæve denne beføjelse som tillagt Kommissionen til 
ændring af planernes indhold. Der er tale om et vigtigt element i basisteksten.

Ændringsforslag 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 104 udgår

Delegerede beføjelser vedrørende 
indholdet af den strategiske plan

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår 
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indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag.

Or. es

Begrundelse

Indholdet af den strategiske plan bør være permanent og fastsat i basisretsakten.

Ændringsforslag 4449
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 104

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 104 udgår

Delegerede beføjelser vedrørende 
indholdet af den strategiske plan

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår 
indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag.

Or. en

Begrundelse

De strategiske planers nødvendige indhold og bilag bør ikke ændres i en delegeret retsakt 
eller en gennemførelsesretsakt. Dette er en væsentlig del af den nye model.

Ændringsforslag 4450
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 

udgår
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ændring af dette kapitel for så vidt angår 
indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag.

Or. en

Ændringsforslag 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår 
indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet af de strategiske planer bør på lang sigt være så stabilt som muligt. Det synes ikke 
nødvendigt at ændre elementer af den strategiske plan ved hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår 
indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår 
indholdet af den strategiske plan og dens 
bilag. I den forbindelse sikrer 
Kommissionen, at bilag I til III, bilag XI 
og bilag XII udelukkende kan ændres 
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gennem en tilføjelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis Kommissionen fik beføjelse til at fjerne elementer fra bilagene, ville dette være en 
manglende respekt for de elementer, medlovgiverne vedtog inden for rammerne af 
medbestemmelsesproceduren.

Ændringsforslag 4453
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 105 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende
indholdet af den strategiske plan

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende den 
strategiske plans form

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at begrænse Kommissionens gennemførelsesbeføjelser 
vedrørende den strategiske plans form og ikke dens indhold, som enten skal afhænge af en 
basisretsakt eller en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 4454
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om
præsentationen af bestemmelser om 
forelæggelsen af de elementer, der 
beskrevet i artikel 96-103, i de strategiske 
planer. Gennemførelsesretsakterne
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 139, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om oprettelse af
en harmoniseret formular og
bestemmelser om forelæggelsen af de 
elementer, der beskrevet i artikel 96-103, i 
de strategiske planer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
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2.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at begrænse Kommissionens gennemførelsesbeføjelser 
vedrørende den strategiske plans form, navnlig en formular, og ikke dens indhold, som enten 
skal afhænge af en basisretsakt eller en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 4455
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 105 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105a

Udkast til den strategiske plan under den 
fælles landbrugspolitik

Kommissionen udarbejder efter høring af 
medlemsstaterne på ekspertniveau et 
udkast til den strategiske plan under den 
fælles landbrugspolitik, som vedlægges 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fremlægge den strategiske plan senest den 1. januar 2020. 
Gennemførelsesretsakterne foreligger sandsynligvis ikke på det tidspunkt. Derfor ville det 
være hensigtsmæssigt at tilføje et udkast til den strategiske plan i form af et bilag til 
forordningen.

Ændringsforslag 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Overskrift 5 – Kapitel 3 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

GODKENDELSE OG ÆNDRING AF GODKENDELSE OG ÆNDRING AF 
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DEN STRATEGISKE PLAN UNDER 
DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

DEN STRATEGISKE PLAN UNDER 
DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK
OG DE RELEVANTE REGIONALE 
PROGRAMMER FOR UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTER

Or. it

Ændringsforslag 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelse af den strategiske plan Godkendelse og ændring af den strategiske 
plan under den fælles landbrugspolitik og 
de relevante regionale programmer for 
udvikling af landdistrikter

Or. it

Ændringsforslag 4458
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat forelægger
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 1. januar 
2020.

1. Hver medlemsstat forelægger et forslag 
til en strategisk plan, som indeholder de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 95 
senest tre år efter vedtagelsen af den
juridiske ramme for udviklingen af de 
nationale strategiske planer.

Or. hr

Ændringsforslag 4459
Clara Eugenia Aguilera García
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Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 1. januar
2020.

1. Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, den 1. januar i år 
n+1 fra godkendelsen af nærværende 
forordning.

Or. es

Begrundelse

Datoen for forelæggelsen af den strategiske plan bør tilpasses til tempoet for den 
parlamentariske behandling og vedtagelse af denne reform.

Ændringsforslag 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 106.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 1. januar 
2020.

1. Hver medlemsstat og regionerne i den 
yderste periferi forelægger Kommissionen 
et forslag til en strategisk plan, som 
indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 1. januar 
2020.

Or. pt

Ændringsforslag 4461
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 

1. Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
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omhandlet i artikel 95, senest den 1. 
januar 2020.

omhandlet i artikel 95.

Or. en

Begrundelse

Det anbefales ikke at fastsætte en specifik dato for fremlæggelsen af de strategiske planer. 
Tidsplanen er endnu ukendt, hvorfor der ikke bør fremgå en sådan dato på nuværende 
tidspunkt.

Ændringsforslag 4462
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 1. januar
2020.

1. Hver medlemsstat forelægger 
Kommissionen et forslag til en strategisk 
plan, som indeholder de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 95, senest den 1. januar
2022.

Or. en

Ændringsforslag 4463
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis medlemsstaten har til hensigt at 
forelægge interventioner til udvikling af 
landdistrikterne, der forvaltes på regionalt 
plan, skal de forelægges for 
Kommissionen senest tre måneder efter 
forelæggelsen af den nationale strategiske 
plan. Den nationale strategiske plan skal 
altid indeholde et grundlæggende sæt af 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der erstatter den 
regionale forvaltning, hvis de regionale 
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myndigheder ikke forelægger sådanne 
regionale foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne inden fristens udløb.

Or. it

Ændringsforslag 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til 
planernes fuldstændighed,
sammenhængen og overensstemmelsen 
med de almindelige principper i EU-
retten, denne forordning og de 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
den, og den horisontale forordning, deres 
effektive bidrag til de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, betydningen for et velfungerende 
det indre marked og i forhold til 
konkurrenceforvridning, omfanget af den 
administrative byrde for støttemodtagerne 
og forvaltningerne. Ved vurderingen skal 
der navnlig ses på, hvorvidt strategien i 
den strategiske plan er tilstrækkelig, samt 
de relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer og interventionerne for 
udvikling i landdistrikterne som forvaltet 
på regionalt niveau, som tager højde for,
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 4465
Michel Dantin

Forslag til forordning
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Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan 
er tilstrækkelig, samt de relevante 
specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1. Ved vurderingen skal der 
navnlig ses på, hvorvidt strategien i den 
strategiske plan har betydning for et 
velfungerende indre marked og i forhold til 
konkurrenceforvridning, omfanget af den 
administrative byrde for støttemodtagerne 
og forvaltningerne.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at fastsætte en klar ramme for Kommissionens 
evalueringsarbejde i forbindelse med de strategiske planer. I lyset af ordførerens arbejde med 
at fastlægge mere præskriptive fælles bestemmelser for interventioner inden for rammerne af 
den fælles landbrugspolitik er det relevant, at Kommissionens evaluering begrænses til en 
kontrol af interventionernes overensstemmelse med EU's grundlæggende krav og generelle 
retsprincipper uden at gå i retning af en kontrol af, hvorvidt foranstaltningerne er egnede.

Ændringsforslag 4466
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, herunder artikel 11 
og 208 i TEUF, denne forordning og de 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
den, og den horisontale forordning, deres 
effektive bidrag til de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, betydningen for et velfungerende det 
indre marked og i forhold til 
konkurrenceforvridning, overensstemmelse 
med tidligere fastsatte langsigtede 
nationale mål i henhold til eller som 
udledt af retsinstrumenterne som anført i 
bilag XI, omfanget af den administrative 
byrde for støttemodtagerne og 
forvaltningerne. Ved vurderingen skal der 
navnlig ses på, hvorvidt strategien i den 
strategiske plan er tilstrækkelig, samt de 
relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 4467
Jørn Dohrmann

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
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forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne, en 
skriftlig erklæring fra nationale 
landbrugsorganisationer, indholdet, 
gennemførelsen og forenklingen af 
planen. Ved vurderingen skal der navnlig 
ses på, hvorvidt strategien i den strategiske 
plan er tilstrækkelig, samt de relevante 
specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

Or. en

Begrundelse

Landbrugernes synspunkt er afgørende i forbindelse med udformning og evaluering af 
strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. Derfor skal de nationale 
landbrugsorganisationer tilskyndes til at fremsætte bemærkninger om de strategiske planer, 
og Kommissionen skal tage hensyn til landbrugernes synspunkter, før den godkender 
planerne. Ikke mindst når der er tale om forenkling, er landbrugernes synspunkt afgørende.

Ændringsforslag 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
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artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne, og 
hvordan input fra kompetente 
myndigheder og andre interesserede 
parter, jf. artikel 94, er blevet inddraget.
Ved vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, herunder kvaliteten af den 
anvendte dokumentation, samt de 
relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer, herunder, i givet fald, 
de regionale programmer til udvikling af 
landdistrikterne, med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
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målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

Or. it

Ændringsforslag 4470
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til 
planernes fuldstændighed, 
sammenhængen og overensstemmelsen 
med de almindelige principper i EU-
retten, denne forordning og de 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
den, og den horisontale forordning, deres 
effektive bidrag til de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, betydningen for et velfungerende 
det indre marked og i forhold til 
konkurrenceforvridning, omfanget af den 
administrative byrde for støttemodtagerne 
og forvaltningerne. Ved vurderingen skal 
der navnlig ses på, hvorvidt strategien i den 
strategiske plan er tilstrækkelig, samt de 
relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer. Ved vurderingen skal 
der navnlig ses på, hvorvidt strategien i den 
strategiske plan er tilstrækkelig, samt de 
relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering. Kommissionen 
sikrer et bredt samarbejde i henhold til en 
ægte partnerskabslogik med den berørte 
medlemsstat i løbet af vurderingen af den 
strategiske plan. Alle tekniske spørgsmål, 
der dukker op ved vurderingen, skal 
drøftes forud for temaet for vurderingen.

Or. en
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Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til 
planernes fuldstændighed, 
sammenhængen og overensstemmelsen 
med de almindelige principper i EU-
retten, denne forordning og de 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
den, og den horisontale forordning, deres 
effektive bidrag til de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, betydningen for et velfungerende 
det indre marked og i forhold til 
konkurrenceforvridning, omfanget af den 
administrative byrde for støttemodtagerne 
og forvaltningerne. Ved vurderingen skal
der navnlig ses på, hvorvidt strategien i 
den strategiske plan er tilstrækkelig, samt 
de relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

2. Ved vurderingen skal Kommissionen
navnlig se på, hvorvidt strategien i den 
strategiske plan er tilstrækkelig, samt de 
relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.
Udarbejdelsen, godkendelsen af de 
strategiske planer for den fælles 
landbrugspolitik og medlemsstaternes 
gennemførelse heraf:
– skal være gennemsigtig og 
offentliggøres til de interesserede parter 
inden for landbrugssektoren for at sikre 
deres deltagelse i processen
– må ikke forårsage forsinkelser i 
gennemførelsen af støtten til 
støttemodtagerne eller i den rettidige 
udbetaling af støtten.

Or. it

Ændringsforslag 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard
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Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

2. Kommissionen vurderer de foreslåede 
strategiske planer med hensyn til planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres effektive bidrag til de 
specifikke målsætninger, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, betydningen for et 
velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 
hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen, EU-mål, forpligtelser 
vedrørende målene for bæredygtig 
udvikling, den forudgående vurdering og 
en erklæring fra 
landbrugsorganisationerne vedrørende 
planens resultater og forenkling.

Or. en

Ændringsforslag 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal også sikre, at 
kombinationen af medlemsstaternes mål 
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giver Unionen som helhed mulighed for 
at opfylde sine klimaforpligtelser og EU-
målene som fastsat i artikel 6a.

Or. en

Ændringsforslag 4474
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan.

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne og regionerne senest tre 
måneder efter datoen for forelæggelsen af 
den strategiske plan og interventionerne 
inden for landdistriktsudvikling, der 
forvaltes på regionalt plan.
Medlemsstaten og regionerne forelægger 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
for Kommissionen og reviderer om 
nødvendigt den forelagte plan.

Or. it

Ændringsforslag 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan.

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan, herunder, i givet fald, de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne.
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Or. it

Ændringsforslag 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan.

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne og i givet fald til den 
regionale forvaltningsmyndighed senest 
tre måneder efter datoen for forelæggelsen 
af den strategiske plan.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af regionernes rolle i godkendelsesprocessen for de strategiske planer, navnlig i 
forbindelse med interventioner, der udarbejdes og gennemføres på regionalt niveau gennem 
regionale interventionsprogrammer.

Ændringsforslag 4477
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 106.º – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan.

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne og i givet fald til 
regionale forvaltningsmyndigheder senest 
tre måneder efter datoen for forelæggelsen 
af den strategiske plan.

Or. pt

Ændringsforslag 4478
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Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan.

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne og, hvis relevant, til de 
regionale forvaltningsmyndigheder senest 
tre måneder efter datoen for forelæggelsen 
af den strategiske plan.

Or. es

Ændringsforslag 4479
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan.

3. Afhængigt af resultatet af den vurdering, 
der er omhandlet i stk. 2, kan 
Kommissionen fremsætte politiske
bemærkninger vedrørende de udestående 
store spørgsmål bemærkninger til 
medlemsstaterne senest tre måneder efter 
datoen for forelæggelsen af den strategiske 
plan.

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4480
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Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og reviderer i givet fald den foreslåede 
plan.

Kommissionen giver medlemsstaterne en 
liste over de specifikke oplysninger, der er 
nødvendige for at evaluere planens 
godkendelse. Medlemsstaten forelægger 
Kommissionen alle nødvendige 
supplerende oplysninger, som den har 
anmodet om, og reviderer i givet fald den 
foreslåede plan. Hvis Kommissionen anser 
de oplysninger, som medlemsstaten har 
fremsendt, for utilstrækkelige, fremlægger 
den en begrundelse for beslutningen.

Or. en

Begrundelse

Skitsen, der udgør grundlaget for Kommissionens vurdering med henblik på godkendelsen af 
de strategiske planer ("tjeklisten"), skal stilles til rådighed for medlemsstaterne for at lette 
planlægningen og godkendelsen. Indholdet af sætningen "alle nødvendige supplerende 
oplysninger" skal præciseres, og Kommissionen skal give medlemsstaterne en begrundelse 
for, hvorfor de fremlagte oplysninger anses for utilstrækkelige.

Ændringsforslag 4481
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og reviderer i givet fald den foreslåede 
plan.

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger. 
Efter en dialog mellem medlemsstaterne
og Kommissionen kan der i givet fald
foreslås ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 4482
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Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og reviderer i givet fald den foreslåede 
plan.

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger
vedrørende de resterende problemer og 
reviderer i givet fald den foreslåede plan
inden for tre måneder.

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og reviderer i givet fald den foreslåede 
plan.

Medlemsstaten og i givet fald regionerne
forelægger Kommissionen alle nødvendige 
supplerende oplysninger og reviderer i 
givet fald den foreslåede plan.

Or. en

Ændringsforslag 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og reviderer i givet fald den foreslåede 
plan.

Medlemsstaten og, hvis relevant, 
regionerne forelægger Kommissionen alle 
nødvendige supplerende oplysninger og 
reviderer i givet fald den foreslåede plan.

Or. es

Ændringsforslag 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten forelægger Kommissionen
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og reviderer i givet fald den foreslåede
plan.

Medlemsstaten og regionerne forelægger 
alle nødvendige supplerende oplysninger
for Kommissionen og reviderer om 
nødvendigt den forelagte plan.

Or. it

Ændringsforslag 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert år fra 2022 og frem forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en sammenfattende rapport over 
godkendte og afviste nationale strategiske 
planer med tydeligt beskrevne vurderinger 
og begrundede beslutninger. 
Kommissionen afholder et årligt fælles 
møde med Europa-Parlamentet for at 
diskutere fremskridtene med 
godkendelsen af de strategiske planer.

Or. en

Ændringsforslag 4487
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Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan, hvis de 
nødvendige oplysninger er fremlagt, og 
Kommissionen er overbevist om, at planen 
er forenelig med de almindelige 
principper i EU-retten, kravene i 
nærværende forordning, bestemmelserne 
vedtaget i henhold hertil og kravene i 
forordning (EU) [HzR].

udgår

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4488
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan, hvis de 
nødvendige oplysninger er fremlagt, og 
Kommissionen er overbevist om, at planen 
er forenelig med de almindelige principper 
i EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, bestemmelserne vedtaget i 
henhold hertil og kravene i forordning
(EU) [HzR].

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan, hvis de 
nødvendige oplysninger er fremlagt, og 
Kommissionen er overbevist om, at planen 
er forenelig med de almindelige principper 
i EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, bestemmelserne vedtaget i 
henhold hertil og kravene i forordning
(EU) [HzR], mens Europa-Parlamentet og 
det pågældende nationale parlament 
holdes behørigt orienteret.
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Or. pl

Ændringsforslag 4489
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan, hvis de 
nødvendige oplysninger er fremlagt, og 
Kommissionen er overbevist om, at planen 
er forenelig med de almindelige principper 
i EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, bestemmelserne vedtaget i 
henhold hertil og kravene i forordning
(EU) [HzR].

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan og eventuelle 
interventioner inden for 
landdistriktsudvikling, der forvaltes på 
regionalt plan hvis de nødvendige 
oplysninger er fremlagt, og Kommissionen 
er overbevist om, at planen er forenelig 
med de almindelige principper i EU-retten, 
kravene i nærværende forordning, 
bestemmelserne vedtaget i henhold hertil 
og kravene i forordning (EU) [HzR].

Or. it

Ændringsforslag 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan, hvis de 
nødvendige oplysninger er fremlagt, og 
Kommissionen er overbevist om, at planen 
er forenelig med de almindelige principper 
i EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, bestemmelserne vedtaget i 
henhold hertil og kravene i forordning
(EU) [HzR].

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan, herunder, i 
givet fald, de regionale programmer til 
udvikling af landdistrikterne, hvis de 
nødvendige oplysninger er fremlagt, og 
Kommissionen er overbevist om, at planen 
er forenelig med de almindelige principper 
i EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, bestemmelserne vedtaget i 
henhold hertil og kravene i forordning
(EU) [HzR].

Or. it
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Ændringsforslag 4491
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den 
foreslåede strategiske plan, hvis de 
nødvendige oplysninger er fremlagt, og
Kommissionen er overbevist om, at planen 
er forenelig med de almindelige principper 
i EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, bestemmelserne vedtaget i 
henhold hertil og kravene i forordning
(EU) [HzR].

4. Den berørte medlemsstat forelægger 
officielt sin strategiske plan for
Kommissionen under hensyntagen til 
resultatet af deres tidligere forhandlinger. 
Den strategiske plan skal være forenelig 
med de almindelige principper i EU-retten, 
kravene i nærværende forordning, 
bestemmelserne vedtaget i henhold hertil 
og kravene i forordning (EU) [HzR].

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4492
Thomas Waitz

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle strategiske planer skal være 
tilgængelige for offentligheden i 
vurderingsperioden med henblik på 
kommentarer og forslag til ændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle strategiske planer skal være 
tilgængelige for offentligheden i 
vurderingsperioden med henblik på 
kommentarer og forslag til ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 4494
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Godkendelsen af hver strategisk plan 
sker senest otte måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

5. Godkendelsen af hver strategisk plan og 
eventuelle interventioner inden for 
landdistriktsudvikling, der forvaltes på 
regionalt plan, sker senest otte måneder 
efter, at den pågældende medlemsstat og de 
berørte regioner har fremlagt dem.

Or. it

Ændringsforslag 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Godkendelsen af hver strategisk plan 
sker senest otte måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

5. Godkendelsen af hver strategisk plan
herunder, i givet fald, de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne, sker senest otte måneder 
efter, at den pågældende medlemsstat har 
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fremlagt den.

Or. it

Ændringsforslag 4496
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Godkendelsen af hver strategisk plan
sker senest otte måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

5. Hver strategisk plan træder i kraft
senest otte måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4497
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Godkendelsen af hver strategisk plan 
sker senest otte måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

5. Godkendelsen af hver strategisk plan 
sker senest seks måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

Or. en

Ændringsforslag 4498
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
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Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen omfatter ikke de 
oplysninger, der er henvist til i artikel 101, 
litra c), og i bilag I-IV til den strategiske 
plan, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, 
litra a) til d).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen omfatter ikke de 
oplysninger, der er henvist til i artikel 101, 
litra c), og i bilag I-IV til den strategiske 
plan, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, 
litra a) til d).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen omfatter ikke de 
oplysninger, der er henvist til i artikel 101, 
litra c), og i bilag I-IV til den strategiske 
plan, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, 
litra a) til d).

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen omfatter ikke de 
oplysninger, der er henvist til i artikel 101, 
litra c), og i bilag I-IV til den strategiske 
plan, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, 
litra a) til d).

Godkendelsen omfatter ikke de 
oplysninger, der er henvist til i bilag I-IV 
til den strategiske plan, der er omhandlet i 
artikel 95, stk. 2, litra a) til d).

Or. es

Ændringsforslag 4502
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den 
berørte medlemsstat anfører i så fald de 
dele af den strategiske plan, der mangler, 
og forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske 
plan fremsendes til Kommissionen i form 
af en ændring af planen i 
overensstemmelse med artikel 107.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, 
navnlig i en "resultatbaseret" gennemførelsesmodel.
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Ændringsforslag 4503
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske 
plan fremsendes til Kommissionen i form 
af en ændring af planen i 
overensstemmelse med artikel 107.

En medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at godkende en 
strategisk plan, som ikke indeholder 
samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald særskilt de 
dele af den strategiske plan, der mangler, 
og forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at tilvejebringe overordnede
indikationer om planen.

Or. it

Ændringsforslag 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den 
berørte medlemsstat anfører i så fald de
dele af den strategiske plan, der mangler, 
og forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan 

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten desuden anmode 
Kommissionen om delvis at godkende en 
strategisk plan, som kun omhandler 
enkelte af interventionskategorierne i 
afsnit III, kapitel II, III eller IV. Den 
berørte medlemsstat anfører i så fald de
interventionskategorier i den strategiske 
plan, der mangler, og forelægger de 
vejledende mål og finansielle planer, der er 
omhandlet i artikel 100, for hele den 
strategiske plan for at vise den overordnede 
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fremsendes til Kommissionen i form af en 
ændring af planen i overensstemmelse med 
artikel 107.

sammenhæng og overensstemmelse med 
planen. De manglende
interventionskategorier i den strategiske 
plan fremsendes til Kommissionen i form 
af en ændring af planen i 
overensstemmelse med artikel 107.

Or. de

Ændringsforslag 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan 
fremsendes til Kommissionen i form af en 
ændring af planen i overensstemmelse med 
artikel 107

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan 
fremsendes til Kommissionen i form af en 
ændring af planen i overensstemmelse med 
artikel 107. Dog finder artikel 107, stk. 7,
ikke anvendelse på disse ændringer.

Or. it

Ændringsforslag 4506
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 

A medlemsstat kan indsende sin 
strategiske plan, uden at den nødvendigvis
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at godkende en strategisk plan, som ikke
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan 
fremsendes til Kommissionen i form af en 
ændring af planen i overensstemmelse med 
artikel 107.

indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan 
fremsendes til Kommissionen i form af en 
ændring af planen.

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan 
fremsendes til Kommissionen i form af en 
ændring af planen i overensstemmelse 
med artikel 107.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den berørte 
medlemsstat anfører i så fald de dele af den 
strategiske plan, der mangler, og 
forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske plan 
fremsendes til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 107, hvor de 
ikke medregnes som en årlig ændring af 
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planen.

Or. es

Ændringsforslag 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
Kommissionen delvist godkende en 
strategisk plan, som en medlemsstat har 
indsendt. I sådanne tilfælde fremlægger 
Kommissionen en fuldstændig 
begrundelse for, hvorfor den ikke kan 
godkende bestemte afsnit, og anmoder 
medlemsstaten om at indsende nye eller 
reviderede elementer som en ændring af 
den strategiske plan i henhold til artikel 
107.

Or. en

Ændringsforslag 4509
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hver strategisk plan godkendes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesafgørelse uden anvendelse 
af udvalgsproceduren i artikel 139.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
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forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4510
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hver strategisk plan godkendes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesafgørelse uden anvendelse 
af udvalgsproceduren i artikel 139.

6. Hver strategisk plan og eventuelle 
interventioner inden for 
landdistriktsudvikling, der forvaltes på 
regionalt plan, godkendes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesafgørelse uden anvendelse 
af udvalgsproceduren i artikel 139.

Or. it

Ændringsforslag 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hver strategisk plan godkendes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesafgørelse uden anvendelse 
af udvalgsproceduren i artikel 139.

6. Hver strategisk plan herunder, i givet 
fald, de regionale programmer til 
udvikling af landdistrikterne godkendes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesafgørelse uden anvendelse 
af udvalgsproceduren i artikel 139.

Or. it

Ændringsforslag 4512
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De strategiske planer får først 
retsvirkning, når de er godkendt af 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4513
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De strategiske planer får først 
retsvirkning, når de er godkendt af 
Kommissionen.

7. De strategiske planer og eventuelle 
interventioner inden for 
landdistriktsudvikling, der forvaltes på 
regionalt plan, får først retsvirkning, når 
de er godkendt af Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De strategiske planer får først
retsvirkning, når de er godkendt af 
Kommissionen.

7. De strategiske planer får retsvirkning, 
når de er godkendt af Kommissionen, og 
med tilbagevirkende kraft fra det øjeblik, 
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de fremlægges.

Or. es

Ændringsforslag 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De strategiske planer får først 
retsvirkning, når de er godkendt af 
Kommissionen.

7. De strategiske planer herunder, i givet 
fald, de regionale programmer til 
udvikling af landdistrikterne, får først 
retsvirkning, når de er godkendt af 
Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 4516
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De strategiske planer får først
retsvirkning, når de er godkendt af 
Kommissionen.

7. De strategiske planer får retsvirkning, 
når de er godkendt af Kommissionen, med 
tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for 
deres indsendelse.

Or. hr

Ændringsforslag 4517
Sofia Ribeiro

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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7a. Godkendelsen af de strategiske planer 
og medlemsstaternes gennemførelse af 
dem må ikke forårsage forsinkelser af 
støtteansøgningsperioden for 
støttemodtagere eller af en rettidig 
udbetaling af støtten, navnlig i det første 
gennemførelsesår.

Or. en

Ændringsforslag 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Godkendelsen af de strategiske planer 
og medlemsstaternes gennemførelse af 
den må ikke forårsage forsinkelser af 
støtteansøgningsperioden for 
støttemodtagere eller af en rettidig 
udbetaling af støtten, navnlig i det første 
gennemførelsesår.

Or. en

Ændringsforslag 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionens godkendelse af de 
strategiske planer og medlemsstaternes 
gennemførelse af den bør ikke forårsage 
forsinkelser af udbetalingen af støtte til 
støttemodtagerne, navnlig i det første 
gennemførelsesår.

Or. ro



PE631.988v01-00 64/185 AM\1171755DA.docx

DA

Ændringsforslag 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Efter godkendelsen af den strategiske 
plan fremsender Kommissionen den til 
Europa-Parlamentet og Rådet inden for 
seks uger oversat til alle Den Europæiske 
Unions officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 4521
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen sikrer, at godkendelsen 
og medlemsstaternes gennemførelse af 
den strategiske plan ikke forårsager 
forsinkelser af udbetalinger til 
landbrugerne og andre støttemodtagere.

Or. en

Ændringsforslag 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106a

Rettidige udbetalinger til 
støttemodtagerne
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Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan og medlemsstaternes 
gennemførelse af den må ikke forårsage 
forsinkelser af uddelingen af støtte til 
modtagerne, navnlig i det første 
gennemførelsesår.

Or. en

Ændringsforslag 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer.

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer, og, hvor det er 
relevant, kan den regionale 
forvaltningsmyndighed også anmode 
Kommissionen om at ændre de regionale 
interventionsprogrammer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver de regionale forvaltningsmyndigheder mulighed for at ændre de 
regionale interventionsprogrammer.

Ændringsforslag 4524
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 107.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer.

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer. Hvor det er 
relevant, vil regionale 
forvaltningsmyndigheder også kunne 
indsende anmodninger om ændringer af 
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de regionale planer.

Or. pt

Ændringsforslag 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer.

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer herunder, i givet 
fald, de regionale programmer til 
udvikling af landdistrikterne.

Or. it

Ændringsforslag 4526
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer.

1. Medlemsstaterne og regionerne kan 
fremsætte en anmodning til Kommissionen 
om ændring af deres strategiske planer og 
de regionale operationelle programmer.

Or. it

Ændringsforslag 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 107.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer.

1. Medlemsstaterne og regionerne i den 
yderste periferi kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer.

Or. pt

Ændringsforslag 4528
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan fremsætte en 
anmodning til Kommissionen om ændring 
af deres strategiske planer.

1. Medlemsstaterne kan ændre deres 
strategiske planer gennem officielle 
indsendelser af ændringer til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 4529
Maria Noichl

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen kan også foreslå, at en 
medlemsstat ændrer sin strategiske plan, 
idet den fremlægger en skriftlig 
begrundelse for dette og i henhold til 
denne artikels stk. 2. Den pågældende 
medlemsstat skal reagere skriftligt inden 
for tre måneder, og hvis den er enig i 
Kommissionens forslag, fremsætter den 
en anmodning om ændring af sin 
strategiske plan i henhold til denne 
artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 4530
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fremsætter 
anmodninger om ændringer med henblik 
på at styrke ambitionsniveauet for deres 
plan med henblik på modvirkning af 
klimaændringer, hvis de indgår nye 
klimaforpligtelser på internationalt plan 
eller på EU-plan, når deres EU-klimamål 
ændres, eller når videnskabelige 
undersøgelser beviser, at 
medlemsstaternes nuværende 
emissionstendenser ikke er i 
overensstemmelse med deres forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 4531
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodninger om ændring af den 
strategiske plan skal være behørigt 
begrundet og navnlig indeholde de 
forventede virkninger af ændringerne af 
planen for opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 1. De vedlægges den ændrede plan 
sammen med de ajourførte bilag, alt efter 
hvad der er relevant.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
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er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodninger om ændring af den 
strategiske plan skal være behørigt 
begrundet og navnlig indeholde de 
forventede virkninger af ændringerne af 
planen for opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, der er omhandlet i artikel 6, 
stk. 1. De vedlægges den ændrede plan 
sammen med de ajourførte bilag, alt efter 
hvad der er relevant.

2. Anmodninger om ændring af den 
strategiske plan herunder, i givet fald, de 
regionale programmer til udvikling af 
landdistrikterne, skal være behørigt 
begrundet og navnlig indeholde de 
forventede virkninger af ændringerne af 
planen for opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, der er omhandlet i artikel 6, 
stk. 1. De vedlægges den ændrede plan 
sammen med de ajourførte bilag, alt efter 
hvad der er relevant.

Or. it

Ændringsforslag 4533
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodninger om ændring af den 
strategiske plan skal være behørigt 
begrundet og navnlig indeholde de 
forventede virkninger af ændringerne af 
planen for opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, der er omhandlet i artikel 6, 
stk. 1. De vedlægges den ændrede plan 
sammen med de ajourførte bilag, alt efter 
hvad der er relevant.

2. Anmodninger om ændring af den 
strategiske plan skal navnlig indeholde de 
forventede virkninger af ændringerne af 
planen for opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, der er omhandlet i artikel 6, 
stk. 1. De vedlægges den ændrede plan 
sammen med de ajourførte bilag, alt efter 
hvad der er relevant.
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Or. en

Begrundelse

Eftersom den nye fælles landbrugspolitik indebærer et paradigmeskifte med hensyn til 
gennemførelsen, bør medlemsstaterne have reel fleksibilitet til at ændre deres planer i denne 
første periode (under hensyntagen til, at der allerede er indført en begrænsning af 
hyppigheden af ændringer til en gang om året).

Ændringsforslag 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anmodninger om ændringer vil være 
offentlige og gennemgå en tilsvarende 
vurderingsprocedure som i artikel 106.

Or. en

Ændringsforslag 4535
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer ændringens 
sammenhæng med denne forordning og 
de bestemmelser, der er vedtaget i medfør 
heraf, og med forordning (EU) [HzR] og 
dens effektive bidrag til opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at artikel 106 og artikel 107 i forordningen 
omhandler ens fremgangsmåder og kriterier, og skal ses i lyset af omformuleringen af 
nærværende stykke.
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Ændringsforslag 4536
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den ændring 
af den strategiske plan, der anmodes om, 
såfremt de nødvendige oplysninger er 
fremlagt, og Kommissionen er af den 
opfattelse, at den ændrede plan er 
forenelig med de almindelige principper i 
EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, de bestemmelser, der vedtages 
i medfør heraf, og i forordning (EU) 
[HzR].

udgår

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4537
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den ændring 
af den strategiske plan, der anmodes om,
såfremt de nødvendige oplysninger er 
fremlagt, og Kommissionen er af den 
opfattelse, at den ændrede plan er 
forenelig med de almindelige principper i 
EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, de bestemmelser, der vedtages 

4. Kommissionen evaluerer og godkender 
den ændring af den strategiske plan, der 
anmodes om, under de samme betingelser 
som anført i artikel 106.
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i medfør heraf, og i forordning (EU) 
[HzR].

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at artikel 106 og artikel 107 i forordningen 
omhandler ens fremgangsmåder og kriterier, og skal ses i lyset af omformuleringen af 
nærværende stykke.

Ændringsforslag 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender den ændring 
af den strategiske plan, der anmodes om, 
såfremt de nødvendige oplysninger er 
fremlagt, og Kommissionen er af den 
opfattelse, at den ændrede plan er 
forenelig med de almindelige principper i 
EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, de bestemmelser, der vedtages 
i medfør heraf, og i forordning (EU) 
[HzR].

4. Kommissionen godkender den
foreslåede strategiske plan, herunder, i 
givet fald, de regionale programmer til 
udvikling af landdistrikterne, hvis de
nødvendige oplysninger er fremlagt, og 
Kommissionen er overbevist om, at planen
er forenelig med de almindelige principper 
i EU-retten, kravene i nærværende 
forordning, bestemmelserne vedtaget i 
henhold hertil og kravene i forordning
(EU) [HzR].

Or. it

Ændringsforslag 4539
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest 30 arbejdsdage efter, 
at anmodningen om ændring af en 
strategisk plan er fremsat. Medlemsstaten 
forelægger Kommissionen alle 

5. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest 30 arbejdsdage efter, 
at anmodningen om ændring af en 
strategisk plan er fremsat. Tekniske 
spørgsmål skal afklares gennem drøftelser 
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nødvendige yderligere oplysninger. med den berørte medlemsstat inden for en 
reel samarbejdslogik. Kun resterende 
politiske spørgsmål kan medtages i 
bemærkninger. 

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest 30 arbejdsdage efter, 
at anmodningen om ændring af en 
strategisk plan er fremsat. Medlemsstaten 
forelægger Kommissionen alle nødvendige 
yderligere oplysninger.

5. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest 30 arbejdsdage efter, 
at anmodningen om ændring af en 
strategisk plan er fremsat herunder, i givet 
fald, de regionale programmer til 
udvikling af landdistrikterne. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige yderligere oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Godkendelsen af en anmodning om 
ændring af en strategisk plan gives senest 
tre måneder efter, at medlemsstaten har 

6. Godkendelsen af en anmodning om 
ændring af en strategisk plan herunder, i 
givet fald, de regionale programmer til 
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fremlagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på passende vis.

udvikling af landdistrikterne, gives senest 
tre måneder efter, at medlemsstaten har 
fremlagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er blevet 
taget i betragtning på passende vis.

Or. it

Ændringsforslag 4542
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Godkendelsen af en anmodning om
ændring af en strategisk plan gives senest 
tre måneder efter, at medlemsstaten har 
fremlagt den, forudsat at eventuelle 
bemærkninger fra Kommissionen er 
blevet taget i betragtning på passende vis.

6. En ændring af en strategisk plan træder 
i kraft senest tre måneder efter, at 
medlemsstaten har fremlagt den.

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst én 
gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan, herunder, i givet fald, de 
regionale programmer til udvikling af 
landdistrikterne, kan forelægges højst én 
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Kommissionen i henhold til artikel 109. gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

Or. it

Ændringsforslag 4544
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst én 
gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst tre 
gange pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

Or. en

Ændringsforslag 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst én 
gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst tre 
gange pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

Or. pl

Ændringsforslag 4546
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst én 
gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

7. En ændring af den strategiske plan kan 
forelægges højst én gang pr. kalenderår 
med forbehold af eventuelle undtagelser, 
der fastsættes af Kommissionen i henhold 
til artikel 109 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Vigtige politiske spørgsmål, navnlig vedrørende udformning og godkendelse af de strategiske 
planer, kan ikke uddelegeres fra EU's medlovgivere til Kommissionen.

Ændringsforslag 4547
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst én 
gang pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

7. En anmodning om ændring af den 
strategiske plan kan forelægges højst to 
gange pr. kalenderår med forbehold af 
eventuelle undtagelser, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til artikel 109.

Or. pl

Ændringsforslag 4548
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hver ændring af den strategiske plan 
godkendes af Kommissionen ved hjælp af 
en gennemførelsesafgørelse uden 
anvendelse af udvalgsproceduren i artikel 
139.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4549
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hver ændring af den strategiske plan 
godkendes af Kommissionen ved hjælp af 
en gennemførelsesafgørelse uden 
anvendelse af udvalgsproceduren i artikel 
139.

8. Hver ændring af den strategiske plan 
godkendes af Kommissionen ved hjælp af 
en gennemførelsesafgørelse uden 
anvendelse af udvalgsproceduren i artikel 
139, mens Europa-Parlamentet og det 
pågældende nationale parlament holdes 
behørigt underrettet.

Or. pl

Ændringsforslag 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hver ændring af den strategiske plan
godkendes af Kommissionen ved hjælp af
en gennemførelsesafgørelse uden 
anvendelse af udvalgsproceduren i artikel 
139.

8. Hver strategisk plan, herunder, i givet 
fald, de regionale programmer til 
udvikling af landdistrikterne, godkendes 
af Kommissionen ved en 
gennemførelsesafgørelse uden anvendelse 
af udvalgsproceduren i artikel 139.

Or. it
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Ændringsforslag 4551
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Med forbehold af artikel 80 får de 
strategiske planer først retsvirkning, når 
de er godkendt af Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Efter godkendelsen af ændringer af 
den strategiske plan fremsender 
Kommissionen den til Europa-
Parlamentet og Rådet inden for seks uger, 
oversat til alle Den Europæiske Unions 
officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 4553
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Rettelser af rent administrativ eller 
redaktionel art eller åbenlyse fejl, der ikke 
berører gennemførelsen af politikken og 
interventionen, betragtes ikke som en
anmodning om ændring. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om sådanne 
korrektioner.

10. Rettelser af rent administrativ eller 
redaktionel art eller åbenlyse fejl, der ikke 
berører gennemførelsen af politikken og 
interventionen, betragtes ikke som en 
ændring. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne korrektioner.

Or. en

Ændringsforslag 4554
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Senest seks måneder efter 
godkendelsen af alle strategiske planer 
forelægger Kommissionen en 
sammenlignende rapport vedrørende 
medlemsstaternes forskellige strategiske 
planer for Europa-Parlamentet og Rådet, 
navnlig omhandlende valgene af 
interventioner og de beløb, der er sat af til 
gennemførelse af EU's mål.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre en parlamentarisk kontrol af 
Kommissionens evaluerings- og godkendelsesarbejde forbundet med de strategiske planer, 
idet Kommissionen senest seks måneder efter godkendelsen af den seneste strategiske plan 
skal forelægge en sammenlignende rapport vedrørende medlemsstaternes forskellige
strategiske planer for Europa-Parlamentet og Rådet, navnlig omhandlende valgene af 
interventioner og de beløb, der er sat af til gennemførelse af EU's mål.

Ændringsforslag 4555
Norbert Erdős

Forslag til forordning
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Artikel 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 108 udgår

Beregning af frister for Kommissionens 
aktioner

Med henblik på dette kapitel gælder det, 
at hvis der er fastsat en frist for en aktion, 
der skal iværksættes af Kommissionen, 
begynder fristen, når alle oplysninger, der 
er i overensstemmelse med kravene i 
denne forordning og bestemmelserne 
vedtaget i medfør heraf er blevet forelagt.

Denne frist omfatter ikke det tidsrum, der 
begynder dagen efter den dato, hvor 
Kommissionen sender sine bemærkninger 
eller en anmodning om ændrede 
dokumenter til medlemsstaten, og slutter 
den dato, hvor medlemsstaten svarer 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det mest kontroversielle aspekt af forslaget om den strategiske plan er, at godkendelsen ikke 
er veludformet af Kommissionen. Vi har behov for detaljerede regler om godkendelsen i 
denne forordning for klart at afstikke grænserne for Kommissionens kompetence til at 
forpligte medlemsstaterne til at medtage eller undlade bestemte elementer i planen. Vi skal 
undgå en situation, hvor Kommissionen afpresser medlemsstaterne vedrørende de strategiske 
planers indhold.

Ændringsforslag 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne frist omfatter ikke det tidsrum, der 
begynder dagen efter den dato, hvor 
Kommissionen sender sine bemærkninger 
eller en anmodning om ændrede 
dokumenter til medlemsstaten, og slutter 

udgår
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den dato, hvor medlemsstaten svarer 
Kommissionen.

Or. es

Begrundelse

Praksis har vist, at sådanne "tidsstop" medfører betydelige forsinkelser.

Ændringsforslag 4557
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109 udgår

Delegerede beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår:

a) procedurer og frister for godkendelse 
af strategiske planer

b) procedurer og frister for fremsættelse 
og godkendelse af anmodninger om 
ændringer af strategiske planer 

c) hyppighed, hvormed de strategiske 
planer skal forelægges i 
programmeringsperioden, herunder 
fastsættelse af særlige tilfælde, for hvilke 
det maksimale antal ændringer, der er 
omhandlet i artikel 107, stk. 7, ikke skal 
medregnes.

Or. de

Ændringsforslag 4558
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 109
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109 udgår

Delegerede beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af dette kapitel for så vidt angår:

a) procedurer og frister for godkendelse 
af strategiske planer

b) procedurer og frister for fremsættelse 
og godkendelse af anmodninger om 
ændringer af strategiske planer 

c) hyppighed, hvormed de strategiske 
planer skal forelægges i 
programmeringsperioden, herunder 
fastsættelse af særlige tilfælde, for hvilke 
det maksimale antal ændringer, der er 
omhandlet i artikel 107, stk. 7, ikke skal 
medregnes.

Or. en

Begrundelse

Vigtige politiske spørgsmål, navnlig vedrørende udformning og godkendelse af de strategiske 
planer, kan ikke uddelegeres fra EU's medlovgivere til Kommissionen.

Ændringsforslag 4559
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Overskrift 5 – Kapitel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IIIa

INDHOLD AF REGIONALE 
OPERATIONELLE PROGRAMMER

Artikel 109a

Indhold af regionale operationelle 
programmer
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1. Hvert operationelt program skal 
indeholde følgende afsnit:

a) en vurdering af behovene b) en 
interventionsstrategi

c) en beskrivelse af de elementer, der er 
fælles for flere interventioner

d) en beskrivelse af de interventioner på 
regionalt plan i sammenhæng med den 
strategiske plan, der gennemføres på 
regionalt plan

e) mål- og finansieringsplaner for 
interventioner gennemført på regionalt 
plan

f) en beskrivelse af forvaltnings- og 
koordineringssystemet

g) en beskrivelse af de elementer, der 
vedrører forenkling og færre 
administrative byrder for de endelige 
støttemodtagere.

2. Hvert regionalt operationelt program 
skal indeholde følgende bilag:

a) Bilag I om den forudgående evaluering 
og den strategiske miljøvurdering

b) Bilag II om SWOT-analysen

c) Bilag III om høringen af partnerne

d) Bilag IV om supplerende regionale 
finansiering, der ydes inden for 
rammerne af de regionale operationelle 
programmer.

Artikel 109b

Vurdering af behovene

Den vurdering af behovene, der er 
omhandlet i artikel 109a, stk. 1, litra a), 
omfatter følgende:

a) sammenfatning af den SWOT-analyse, 
der er omhandlet i artikel 103, stk. 2, 
baseret på territoriale behov

b) indkredsning af behovet for hver 
specifik målsætning som fastsat i artikel 6 
på grundlag af dokumentationen fra 
SWOT-analysen. Hvert behov beskrives, 
uanset om det indgår i den strategiske 
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plan eller ej

c) for så vidt angår den specifikke 
målsætning om at støtte en bæredygtig 
landbrugsindkomst og 
modstandsdygtighed som omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra a), en vurdering af 
behovet for risikostyring

d) hvis det er relevant, en analyse af det 
specifikke behov i sårbare geografiske 
områder

e) prioritering og opstilling efter prioritet, 
herunder en velfunderet begrundelse for 
de trufne valg og, hvis det er relevant, 
hvorfor visse fastslåede behov ikke indgår 
eller kun delvist indgår i den strategiske 
plan.

For de specifikke miljø- og 
klimamålsætninger, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), tages der 
ved vurderingen hensyn til de nationale 
miljø- og klimaplaner, der udspringer af 
den lovgivningsmæssig, der er opført i 
bilag XI. Medlemsstaterne anvender de 
nyeste og mest pålidelige data med 
henblik på denne vurdering.

Artikel 109c

Interventionsstrategi

Beskrivelsen er hver intervention, der er 
specificeret i de regionale operationelle 
programmer omhandlet i artikel 109a, stk. 
1, litra d), omfatter:

a) den interventionstype, som 
interventionen tilhører

b) det territoriale anvendelsesområde

c) den specifikke udformning af eller krav 
for den pågældende intervention, som 
sikrer et effektivt bidrag til den eller de 
specifikke i artikel 6, stk. 1, omhandlede 
målsætninger. Ved miljø- og 
klimainterventioner skal det i 
sammenhængen med 
konditionalitetsbetingelserne angives, at 
der ikke er overlap mellem de forskellige 
praksisser
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d) betingelserne for støtteberettigelse

e) de årlige planlagte output for 
interventionen og i givet fald en opdeling 
efter ens eller gennemsnitligt støttebeløb 
pr. enhed

f) hvis det er relevant, gives også 
oplysninger om:

i) støtteform og støttesats

ii) beregningen af støttebeløbet pr. enhed 
og attesteringen heraf som omhandlet i 
artikel 76

g) den deraf følgende årlige finansielle 
tildeling til interventionen som omhandlet 
i artikel 88. Hvis det er relevant, en 
opdeling af de beløb, der planlægges 
anvendt til støtte, og de beløb, der 
planlægges anvendt til finansielle 
instrumenter

h) en beskrivelse af anvendelsen af 
"teknisk bistand" som omhandlet i artikel 
86, stk. 3, og artikel 112

i) angivelse af, hvorvidt interventionen 
falder uden for anvendelsesområdet for 
artikel 42 i TEUF og er underlagt en 
vurdering i henhold til statsstøttereglerne.

Artikel 109d

Ændringer af de regionale operationelle 
programmer

Bestemmelserne i artikel 107 finder 
anvendelse ved ændringer af de regionale 
operationelle programmer.

Or. it

Ændringsforslag 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en
forvaltningsmyndighed for deres
strategiske planer.

1. Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
forvaltningsmyndigheder til 
gennemførelsen af de strategiske planer, i 
givet fald gennem regionale 
interventionsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en
forvaltningsmyndighed for deres 
strategiske planer.

1. Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
forvaltningsmyndigheder for
gennemførelsen af deres strategiske 
planer, herunder, i givet fald, de regionale 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne.

Or. it

Ændringsforslag 4563
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 110.º – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en 
forvaltningsmyndighed for deres 
strategiske planer.

1. Medlemsstaterne udpeger en 
forvaltningsmyndighed for deres 
strategiske planer og i givet fald en 
regional forvaltningsmyndighed for hver 
regional plan.

Or. pt

Ændringsforslag 4564
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en 
forvaltningsmyndighed for deres 
strategiske planer.

1. Medlemsstaterne udpeger en 
forvaltningsmyndighed for deres 
strategiske planer og en for hvert regionalt 
operationelt program.

Or. it

Ændringsforslag 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en
forvaltningsmyndighed for deres 
strategiske planer.

1. Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
forvaltningsmyndigheder for deres 
strategiske planer.

Or. es

Ændringsforslag 4566
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en
forvaltningsmyndighed for deres 
strategiske planer.

1. Medlemsstaterne udpeger en eller flere 
forvaltningsmyndigheder for deres 
strategiske planer.

Or. it

Ændringsforslag 4567
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at det 
relevante forvaltnings- og kontrolsystem 
er etableret på en sådan måde, at der 
sikres en klar fordeling og adskillelse af 
funktioner mellem 
forvaltningsmyndigheden og de øvrige 
organer. Det påhviler medlemsstaterne at 
sørge for, at systemet fungerer effektivt i 
hele den strategiske plans løbetid.

udgår

Or. en

Begrundelse

Andet afsnit bør udgå, eftersom det er et akkrediteringskriterium i den horisontale forordning 
for den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at det 
relevante forvaltnings- og kontrolsystem er 
etableret på en sådan måde, at der sikres en 
klar fordeling og adskillelse af funktioner 
mellem forvaltningsmyndigheden og de 

Medlemsstaterne sørger for, at det 
relevante forvaltnings- og kontrolsystem er 
etableret på en sådan måde, at der sikres en 
klar fordeling og adskillelse af funktioner 
mellem forvaltningsmyndighederne og de 
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øvrige organer. Det påhviler 
medlemsstaterne at sørge for, at systemet 
fungerer effektivt i hele den strategiske 
plans løbetid.

øvrige organer. Det påhviler 
medlemsstaterne at sørge for, at systemet 
fungerer effektivt i hele den strategiske 
plans løbetid.

Or. en

Ændringsforslag 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medlemsstater, hvor betalingsorganerne 
i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 
nr. […] (horisontal forordning) er 
etableret på regionalt niveau, kan der 
afvigende fra første punktum etableres 
forvaltningsmyndigheder på regionalt 
niveau. Hvis der etableres mere end en 
forvaltningsmyndighed, udpeger 
medlemsstaten et koordineringsorgan, 
som fremmer en ensartet anvendelse af 
EU-bestemmelserne, fungerer som 
bindeled mellem Kommissionen og 
forvaltningsmyndighederne og sikrer 
sammenhæng og overensstemmelse med 
de dele af de strategiske planer, der er 
udarbejdet på nationalt niveau, i henhold 
til artikel 93, andet punktum.

Or. de

Ændringsforslag 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i ovennævnte stk. 
kan medlemsstaterne også udpege 
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regionale forvaltningsmyndigheder til 
forvaltning af og kontrol med de 
territoriale dele af den strategiske plans 
interventioner for udvikling af 
landdistrikterne, der er fastsat i artikel 64-
72. Hvis det er tilfældet, skal den 
nationale forvaltningsmyndighed, der er 
udpeget af medlemsstaten koordinere de 
regionale forvaltningsmyndigheders 
aktioner og sikre overholdelsen af stk. 1, 
andet afsnit, således at der fastsættes en 
passende national lovramme.

Or. es

Ændringsforslag 4571
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset bestemmelserne i stk. 1, første 
afsnit, kan medlemsstaterne også 
nedsætte lokale myndigheder til 
gennemførelse og forvaltning af 
interventioner finansieret af ELFUL 
inden for rammerne af de nationale 
strategiske planer, når disse 
interventioner har regional rækkevidde. I 
det tilfælde udpeger den nationale 
forvaltningsmyndighed et nationalt 
koordinationsorgan til ELFUL, som skal 
sikre en ensartet anvendelse af EU's 
regler for at sikre sammenhængen i den 
strategiske plans elementer fastsat på 
nationalt plan ifølge artikel 93, andet 
afsnit.

Såfremt medlemsstaterne udnytter 
muligheden som anført i stk. 1, kan de 
uddelegere udformningen af de regionale 
elementer i den strategiske plan, idet den 
overordnede sammenhæng i den 
strategiske plans elementer fastsat på 
nationalt plan sikres.
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Or. fr

Ændringsforslag 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden har ansvaret 
for, at den strategiske plan forvaltes og 
gennemføres på en effektiv, virkningsfuld 
og korrekt vis. Den sørger navnlig for:

2. Forvaltningsmyndighederne har 
ansvaret for, at den strategiske plan 
forvaltes og gennemføres på en effektiv, 
virkningsfuld og korrekt vis. Den sørger 
navnlig for:

Or. en

Ændringsforslag 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden har ansvaret 
for, at den strategiske plan forvaltes og 
gennemføres på en effektiv, virkningsfuld 
og korrekt vis. Den sørger navnlig for:

2. Forvaltningsmyndighederne har 
ansvaret for, at den strategiske plan 
forvaltes og gennemføres på en effektiv, 
virkningsfuld og korrekt vis. De sørger 
navnlig for:

Or. it

Ændringsforslag 4574
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at der er et tilstrækkelig sikkert 
elektronisk system til registrering, 

a) at der er et tilstrækkelig sikkert 
elektronisk system til registrering, 
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vedligeholdelse, forvaltning og 
rapportering af de statistiske oplysninger 
om planen og gennemførelsen, som er 
nødvendige med henblik på overvågning 
og evaluering, især oplysninger, der kræves 
for at overvåge fremskridtene i forhold til 
de opstillede målsætninger og mål

vedligeholdelse, forvaltning og 
rapportering af de statistiske oplysninger 
om planen og gennemførelsen, som er 
nødvendige med henblik på overvågning 
og evaluering, især oplysninger, der kræves 
for at overvåge fremskridtene i forhold til 
de opstillede målsætninger og mål. 
Systemet, som betalingsorganet og andre 
statistiske systemer som FADN bruger, 
kan benyttes

Or. en

Begrundelse

Det er ulogisk at oprette parallelle informationssystemer. Betalingsorganets system kan 
suppleres af FADN og andre tilgængelige statistiksystemer.

Ændringsforslag 4575
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres om de forpligtelser, som den 
ydede støtte medfører, og enten har et 
særskilt regnskabssystem eller anvender 
en passende regnskabskode for alle 
transaktioner, der vedrører en operation

i) informeres om de forpligtelser, som den 
ydede støtte medfører, og anvender en 
passende regnskabskode for alle 
transaktioner, der vedrører en operation

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for et separat bogføringssystem.

Ændringsforslag 4576
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at den årlige performancerapport og
herunder aggregerede overvågningstabeller
udarbejdes, og at den efter høring af
overvågningskomitéen fremsendes til 
Kommissionen

g) at alle de fremlagte nødvendige 
informationer for udarbejdelsen af den 
årlige performancerapport herunder 
aggregerede overvågningstabeller, og at 
overvågningskomitéen høres om rapporten

Or. en

Ændringsforslag 4577
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at den årlige performancerapport og 
herunder aggregerede overvågningstabeller 
udarbejdes, og at den efter høring af 
overvågningskomitéen fremsendes til 
Kommissionen

g) at den flerårige 
performanceovervågningsrapport og 
herunder aggregerede overvågningstabeller 
udarbejdes, og at den efter høring af 
overvågningskomitéen fremsendes til 
Kommissionen
(Dette ændringsforslag vedrører hele 
teksten, som i øjeblikket er under 
lovgivningsmæssig overvejelse. Hvis det 
vedtages, skal der foretages rettelser i hele 
teksten.)

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er helt i tråd med ordførerens forslag i den horisontale forordning om 
at afskaffe forpligtelsen til at fremsende en årlig performancerapport og i stedet indføre en 
flerårig performanceovervågningsrapport, der fremsendes i 2026, 2028 og 2030.

Ændringsforslag 4578
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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g) at den årlige performancerapport og 
herunder aggregerede overvågningstabeller 
udarbejdes, og at den efter høring af 
overvågningskomitéen fremsendes til 
Kommissionen

g) at den treårlige performancerapport og 
herunder aggregerede overvågningstabeller 
udarbejdes, og at den efter høring af 
overvågningskomitéen fremsendes til 
Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 4579
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at de relevante 
opfølgningsforanstaltninger på grundlag af 
Kommissionens bemærkninger om de
årlige performancerapporter træffes

h) at de relevante 
opfølgningsforanstaltninger på grundlag af 
Kommissionens bemærkninger om de
treårlige performancerapporter træffes

Or. en

Ændringsforslag 4580
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at de relevante 
opfølgningsforanstaltninger på grundlag af 
Kommissionens bemærkninger om de 
årlige performancerapporter træffes

h) at de relevante 
opfølgningsforanstaltninger på grundlag af 
Kommissionens bemærkninger om
performancerapporterne træffes

Or. de

Ændringsforslag 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) at de interesserede organisationer, der 
repræsenterer de økonomiske, sociale og 
miljømæssige interesser, informeres om 
udarbejdelsen, ændring og vedtagelsen af 
den strategiske plan i den fælles 
landbrugspolitik

Or. es

Begrundelse

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Ændringsforslag 4582
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) at de interesserede organisationer, der 
repræsenterer de økonomiske og sociale 
interesser, samt de interesserede NGO-
organisationer får adgang til al 
information om udarbejdelsen, ændring 
og vedtagelsen af den strategiske plan i 
den fælles landbrugspolitik samt til al 
information, der fremsendes til 
overvågningskomitéen, herunder 
gennemførte høringer og resultaterne 
heraf.

Or. es

Begrundelse

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
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lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Ændringsforslag 4583
Jørn Dohrmann

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) de strategiske planer og al relevant 
national lovgivning, der gennemfører 
planen på nationalt plan, oversættes til 
engelsk og offentliggøres for at sikre 
offentlighed og gennemsigtighed på 
europæisk niveau.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for gennemsigtighed på europæisk plan om den nationale gennemførelse af den 
fælles landbrugspolitik i medlemsstaterne. Dette vil blive muligt, hvis der stilles oplysninger 
om gennemførelsen til rådighed for alle medlemsstater. Dette vil gøre det muligt at søge 
inspiration fra gennemførelsen i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) de strategiske planer oversættes til 
engelsk og offentliggøres for at sikre 
offentlighed og gennemsigtighed på 
europæisk niveau.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed på europæisk plan bør de strategiske planer oversættes til 
engelsk. Medlemsstaterne kan nemt lære af hinandens planer og bruge elementer derfra til at 
tilpasse og forbedre deres egne planer.

Ændringsforslag 4585
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) der oprettes et funktionelt mæglings-
og appelsystem.

Or. en

Ændringsforslag 4586
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) der oprettes en funktionelt uafhængig 
mæglings- og appelinstans, hvor den 
fornødne ekspertise og relevante 
interessenter er repræsenteret, for at give 
støttemodtagerne retssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

For at sikre retfærdighed og gennemsigtighed for støttemodtagerne.

Ændringsforslag 4587
Paolo De Castro

Forslag til forordning
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Artikel 110 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller 
ikkestatslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af 
interventionerne i den strategiske plan.

3. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller 
ikkestatslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af 
interventionerne i den strategiske plan eller 
de regionale operationelle programmer.

Or. it

Ændringsforslag 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten eller
forvaltningsmyndigheden kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller 
ikkestatslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af 
interventionerne i den strategiske plan.

3. Medlemsstaten eller
forvaltningsmyndighederne kan udpege et 
eller flere bemyndigede organer, herunder 
lokale myndigheder, 
regionaludviklingsorganer eller 
ikkestatslige organisationer, til at varetage 
forvaltningen og gennemførelsen af 
interventionerne i den strategiske plan.

Or. it

Ændringsforslag 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en del af 
forvaltningsmyndighedens opgaver 
uddelegeres til et andet organ, har den 

4. Hvis en del af 
forvaltningsmyndighedens opgaver 
uddelegeres til et andet organ, har den 
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fortsat det fulde ansvar for, at de 
pågældende opgaver forvaltes og 
gennemføres på effektiv og korrekt vis. 
Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der 
er truffet passende bestemmelser, hvormed 
det andet organ kan indhente alle 
nødvendige oplysninger og informationer 
med henblik på udførelsen af disse 
opgaver.

fortsat det fulde ansvar for, at de 
pågældende opgaver forvaltes og 
gennemføres på effektiv og korrekt vis.
Hvis forvaltningsorganers opgaver i 
medlemsstaterne varetages på regionalt 
niveau, koordinerer organet i henhold til 
stk. 1, at de pågældende opgaver forvaltes 
og gennemføres på effektiv og korrekt vis.
Forvaltningsmyndigheden sørger for, at der 
er truffet passende bestemmelser, hvormed 
det andet organ kan indhente alle 
nødvendige oplysninger og informationer 
med henblik på udførelsen af disse 
opgaver.

Or. de

Ændringsforslag 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en del af
forvaltningsmyndighedens opgaver 
uddelegeres til et andet organ, har den 
fortsat det fulde ansvar for, at de 
pågældende opgaver forvaltes og 
gennemføres på effektiv og korrekt vis.
Forvaltningsmyndigheden sørger for, at 
der er truffet passende bestemmelser, 
hvormed det andet organ kan indhente alle 
nødvendige oplysninger og informationer 
med henblik på udførelsen af disse 
opgaver.

4. Hvis en del af den kompetente
forvaltningsmyndigheds opgaver 
uddelegeres til et andet organ, har den 
fortsat det fulde ansvar for, at de 
pågældende opgaver forvaltes og 
gennemføres på effektiv og korrekt vis.
Den kompetente forvaltningsmyndighed
sørger for, at der er truffet passende 
bestemmelser, hvormed det andet organ 
kan indhente alle nødvendige oplysninger 
og informationer med henblik på 
udførelsen af disse opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 5 – afsnit 1



PE631.988v01-00 100/185 AM\1171755DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til
supplering af denne forordning for så vidt 
angår anvendelsen af de informations-, 
offentliggørelses- og synlighedskrav, der er 
omhandlet i stk. 2, litra j) og k).

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter til supplering af 
denne forordning for så vidt angår 
anvendelsen af de informations-, 
offentliggørelses- og synlighedskrav, der er 
omhandlet i stk. 2, litra j) og k).

Or. en

Begrundelse

Dette bør være en gennemførelsesretsakt, eftersom der ikke er nogen henvisning til artikel 
110 i artikel 138.

Ændringsforslag 4592
Ulrike Müller

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111 udgår

Overvågningskomitéen 

1.

Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan 
("overvågningskomitéen") før den 
strategiske plan fremlægges.

Hver overvågningskomité vedtager selv 
sin forretningsorden.

Overvågningskomitéen mødes mindst en 
gang om året og behandler alle 
problemstillinger, der har indvirkning på 
den strategiske plans fremskridt med 
hensyn til at opfylde målene. 

Medlemsstaten offentliggør 
overvågningskomitéens forretningsorden 
og alle data og oplysninger, der udveksles 
med overvågningskomitéen, online.
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2.

Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt 
repræsentanter for de i artikel 94, stk. 3, 
omhandlede partnere.

Hvert medlem af overvågningskomitéen 
har én stemme.

Medlemsstaten offentliggør listen over 
medlemmerne af overvågningskomitéen 
online.

Repræsentanter for Kommissionen 
deltager i overvågningskomitéens arbejde 
med rådgivende funktion.

3. Overvågningskomitéen undersøger 
bl.a.:

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den strategiske plan og 
opnåelse af delmål og mål

b) eventuelle spørgsmål, der påvirker den 
strategiske plans performance, og de 
aktioner, der er truffet til afhjælpning af 
disse spørgsmål

c) elementerne i den forudgående 
evaluering, der er anført i artikel 52, stk. 
3, i forordning (EU) [CPR] og det 
strategidokument, der er omhandlet i 
artikel 53, stk. 1, i forordning (EU) [CPR] 

d) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af evalueringer, 
sammenfatninger af evalueringer og 
opfølgning på konstaterede forhold

e) gennemførelsen af kommunikations-
og synlighedsaktioner

f) opbygning af administrativ kapacitet for 
offentlige myndigheder og 
støttemodtagere, hvis det er relevant.

4. Overvågningskomitéen afgiver 
udtalelse om:

a) forslaget til den strategiske plan
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b) den metodologi og de kriterier, der er 
anvendt ved udvælgelsen af operationer

c) de årlige performancerapporter

d) evalueringsplanen og eventuelle 
ændringer heraf

e) eventuelle forslag fra 
forvaltningsmyndigheden om ændringen 
af den strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen")
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen")
efter den strategiske plan fremlægges, og,
hvis relevant, nedsætter regionerne en 
komité til at kontrollere gennemførelsen 
af de regionale interventionsprogrammer.

Or. es

Ændringsforslag 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen") 
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen") 
før den strategiske plan fremlægges, og i 
givet fald nedsætter regionerne en komité, 
der skal overvåge gennemførelsen af 
regionale interventionsprogrammer.
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Or. en

Ændringsforslag 4595
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 111.º – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen") 
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen") 
før den strategiske plan fremlægges og i 
givet fald en regional 
overvågningskomité, der kontrollerer 
gennemførelsen af de regionale planer.

Or. pt

Ændringsforslag 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen") 
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen") 
før den strategiske plan fremlægges.
Medlemsstaten kan oprette regionale 
komitéer, hvis den beslutter at anvende 
den strategiske plan regionalt.

Or. es

Ændringsforslag 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen") 
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten og de regionale 
forvaltningsmyndigheder nedsætter en 
komité, der skal overvåge gennemførelsen 
af den strategiske plan
("overvågningskomitéen") før den 
strategiske plan fremlægges.

Or. it

Ændringsforslag 4598
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen")
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen").

Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt at foreskrive pligten til at nedsætte en overvågningskomité på EU-
niveau. Alle andre spørgsmål vedrørende overvågningskomitéen varetages af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen")
før den strategiske plan fremlægges.

1. Medlemsstaten nedsætter en komité, der 
skal overvåge gennemførelsen af den 
strategiske plan ("overvågningskomitéen").

Or. pl
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Ændringsforslag 4600
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten kan nedsætte 
overvågningskomitéer på regionalt plan 
for interventionerne i kapitel IV for 
udvikling af landdistrikterne i 
nærværende forordning, hvis 
medlemsstaten beslutter at anvende disse 
interventioner regionalt.

Or. es

Begrundelse

Interventionerne vedrørende udvikling af landdistrikterne kræver nøjere overvågning, hvis de 
anvendes regionalt, og det er derfor hensigtsmæssigt at bevare disse komitéer for at styrke 
tilpasningen af interventionerne og bedre kunne måle deres indvirkning.

Ændringsforslag 4601
Maria Noichl

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemskabet af overvågningsudvalget 
omfatter repræsentanter for det nationale 
netværk af lokale aktionsgrupper eller 
andre subregionale instanser, der 
anvender midler under LEADER-
interventionen.

Or. en

Ændringsforslag 4602
Norbert Erdős
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Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver overvågningskomité vedtager selv 
sin forretningsorden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt at foreskrive pligten til at nedsætte en overvågningskomité på EU-
niveau. Alle andre spørgsmål vedrørende overvågningskomitéen varetages af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4603
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningskomitéen mødes mindst en 
gang om året og behandler alle 
problemstillinger, der har indvirkning på 
den strategiske plans fremskridt med 
hensyn til at opfylde målene. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt at foreskrive pligten til at nedsætte en overvågningskomité på EU-
niveau. Alle andre spørgsmål vedrørende overvågningskomitéen varetages af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Overvågningskomitéen mødes mindst en 
gang om året og behandler alle 
problemstillinger, der har indvirkning på 
den strategiske plans fremskridt med 
hensyn til at opfylde målene.

Overvågningskomitéen mødes mindst en 
gang om året og behandler alle 
problemstillinger, der har indvirkning på 
den strategiske plans og i givet fald de 
regionale interventionsprogrammers
fremskridt med hensyn til at opfylde 
målene.

Or. en

Begrundelse

Hvis der findes regionale interventionsprogrammer, nedsættes der regionale 
overvågningsudvalg, som skal overvåge gennemførelsen af de regionale interventioner.

Ændringsforslag 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningskomitéen mødes mindst en 
gang om året og behandler alle 
problemstillinger, der har indvirkning på 
den strategiske plans fremskridt med 
hensyn til at opfylde målene.

Overvågningskomitéen mødes mindst en 
gang om året og behandler alle 
problemstillinger, der har indvirkning på 
den strategiske plans og i givet fald de 
regionale interventionsprogrammers
fremskridt med hensyn til at opfylde 
målene.

Or. en

Ændringsforslag 4606
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten offentliggør 
overvågningskomitéens forretningsorden 
og alle data og oplysninger, der udveksles 
med overvågningskomitéen, online.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt at foreskrive pligten til at nedsætte en overvågningskomité på EU-
niveau. Alle andre spørgsmål vedrørende overvågningskomitéen varetages af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten offentliggør 
overvågningskomitéens forretningsorden 
og alle data og oplysninger, der udveksles 
med overvågningskomitéen, online.

Medlemsstaten og i givet fald regionerne
offentliggør overvågningskomitéens 
forretningsorden og alle data og 
oplysninger, der udveksles med 
overvågningskomitéen, online.

Or. en

Ændringsforslag 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten offentliggør 
overvågningskomitéens forretningsorden 
og alle data og oplysninger, der udveksles 
med overvågningskomitéen, online.

Medlemsstaten offentliggør 
overvågningskomitéens forretningsorden 
og overvågningskomitéens udtalelse, 
online.

Or. de

Begrundelse

Pligten til at offentliggøre alle data og oplysninger, der udveksles med overvågningskomitéen, 
og medlemmerne af overvågningskomitéen bør udgå. For det første kan der være tale om 
personoplysninger eller oplysninger, som af andre grunde er fortrolige. For det andet kan 
pligten til at offentliggøre alle data og oplysninger, der udveksles med overvågningskomitéen, 
gør det vanskeligere for overvågningskomitéen at behandle fortrolige sager. Spørgsmålet om 
offentliggørelse bør reguleres i overvågningsudvalgenes forretningsordener.
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Ændringsforslag 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemskabet af 
overvågningsudvalget kan omfatte 
repræsentanter for det nationale netværk 
af lokale aktionsgrupper eller andre 
subregionale udviklingsorganisationer, 
der er godkendt til at anvende midler 
under LEADER-interventionen.

Or. en

Ændringsforslag 4610
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt 
repræsentanter for de i artikel 94, stk. 3, 
omhandlede partnere.

udgår

Hvert medlem af overvågningskomitéen 
har én stemme.

Medlemsstaten offentliggør listen over 
medlemmerne af overvågningskomitéen 
online.

Repræsentanter for Kommissionen 
deltager i overvågningskomitéens arbejde 
med rådgivende funktion.
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Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt at foreskrive pligten til at nedsætte en overvågningskomité på EU-
niveau. Alle andre spørgsmål vedrørende overvågningskomitéen varetages af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere.

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen under skyldig 
hensyntagen til forebyggelse af 
interessekonflikter, og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
offentlige myndigheder og bemyndigede 
organer samt repræsentanter for de i artikel 
94, stk. 3, omhandlede partnere, der er 
relevante for gennemførelse af alle mål 
for artikel 6, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 4612
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
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partnere. partnere. Medlemsstaterne sikrer, at 
overvågningskomitéerne også omfatter 
kvindelige medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 4613
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere.

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere. Landbrugets repræsentative 
organer skal have ret til at søge om 
medlemskab af komitéen.

Or. en

Ændringsforslag 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere.

2. Medlemsstaten og, hvis relevant, 
regionerne fastlægger sammensætningen 
af overvågningskomitéen eller -komitéerne
og sikrer en afbalanceret repræsentation fra 
de relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere.

Or. es
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Ændringsforslag 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere.

2. Medlemsstaten og i givet fald 
regionerne fastlægger sammensætningen 
af overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere.

Or. en

Ændringsforslag 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert medlem af overvågningskomitéen 
har én stemme.

Komitéens funktion sikrer medlemmernes 
deltagelse ved at følge samme 
fremgangsmåde som et demokratisk 
system.

Or. es

Ændringsforslag 4617
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert medlem af overvågningskomitéen 
har én stemme.

Hvert medlem af overvågningskomitéen 
har én stemme, som kan være en vægtet 
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stemme, i ikkebindende udtalelser.

Or. en

Ændringsforslag 4618
Maria Noichl

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten offentliggør listen over 
medlemmerne af overvågningskomitéen 
online.

Medlemsstaten fremsender listen over 
medlemmerne af overvågningskomitéen til 
Kommissionen, som hurtigt gør denne 
liste tilgængelig online.

Or. de

Ændringsforslag 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten offentliggør listen over 
medlemmerne af overvågningskomitéen 
online.

Medlemsstaten og i givet fald regionerne
offentliggør listen over medlemmerne af 
overvågningskomitéen online.

Or. en

Ændringsforslag 4620
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overvågningskomitéen undersøger 
bl.a.:

udgår
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a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den strategiske plan og 
opnåelse af delmål og mål

b) eventuelle spørgsmål, der påvirker den 
strategiske plans performance, og de 
aktioner, der er truffet til afhjælpning af 
disse spørgsmål

c) elementerne i den forudgående 
evaluering, der er anført i artikel 52, stk. 
3, i forordning (EU) [CPR] og det 
strategidokument, der er omhandlet i 
artikel 53, stk. 1, i forordning (EU) [CPR] 

d) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af evalueringer, 
sammenfatninger af evalueringer og 
opfølgning på konstaterede forhold

e) gennemførelsen af kommunikations-
og synlighedsaktioner

f) opbygning af administrativ kapacitet for 
offentlige myndigheder og 
støttemodtagere, hvis det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt at foreskrive pligten til at nedsætte en overvågningskomité på EU-
niveau. Alle andre spørgsmål vedrørende overvågningskomitéen varetages af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overvågningskomitéen undersøger
bl.a.:

3. I henhold til dens territoriale 
dækningsområde kan
overvågningskomitéen undersøge bl.a.:

Or. en
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Begrundelse

Præcisering som følge af ændringerne af stk. 1.

Ændringsforslag 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den strategiske plan og 
opnåelse af delmål og mål

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den strategiske plan og i 
givet fald i regionale 
interventionsprogrammer og opnåelse af 
delmål og mål

Or. en

Ændringsforslag 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den strategiske plan og 
opnåelse af delmål og mål

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af den strategiske plan og, 
hvis relevant, de regionale 
interventionsprogrammer og opnåelse af 
delmål og mål

Or. es

Ændringsforslag 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) eventuelle spørgsmål, der påvirker den 
strategiske plans performance, og de 
aktioner, der er truffet til afhjælpning af 
disse spørgsmål

b) eventuelle spørgsmål, der påvirker den 
strategiske plans performance, og i givet 
fald de regionale 
interventionsprogrammer og de aktioner, 
der er truffet til afhjælpning af disse 
spørgsmål

Or. en

Ændringsforslag 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) problemer med kvaliteten og 
mængden af data og indikatorer, der er 
tilgængelige for overvågning

Or. en

Begrundelse

Overvågningskomitéen bør overveje, om der findes områder, hvor der mangler 
udgangsoplysninger, eller hvor disse er utilstrækkelige til overvågning, og hvor indikatorerne 
skal forbedres.

Ændringsforslag 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) problemer med kvaliteten og 
mængden af data og indikatorer, der er 
tilgængelige for overvågning

Or. en
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Begrundelse

Overvågningskomitéen bør overveje, om der findes områder, hvor der mangler 
udgangsoplysninger, eller hvor disse er utilstrækkelige til overvågning, og hvor indikatorerne 
skal forbedres.

Ændringsforslag 4627
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) problemer med kvaliteten og 
mængden af data og indikatorer, der er 
tilgængelige for overvågning

Or. en

Ændringsforslag 4628
Maria Noichl

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) opbygning af administrativ kapacitet for 
offentlige myndigheder og 
støttemodtagere, hvis det er relevant.

f) opbygning af kapacitet for offentlige 
myndigheder og støttemodtagere i 
civilsamfundet og organer, der arbejder 
med social inklusion, jf. artikel 94.

Or. en

Ændringsforslag 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) opbygning af administrativ kapacitet for 
offentlige myndigheder og 
støttemodtagere, hvis det er relevant.

f) opbygning af kapacitet for offentlige 
myndigheder, organer i civilsamfundet, jf. 
artikel 94 og støttemodtagere, hvis det er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage civilsamfundets organisationer i kapacitetsopbygningen for at give 
dem mulighed for effektivt at indtage deres nye rolle i den politiske beslutningstagning på 
nationalt plan.

Ændringsforslag 4630
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forenkling og mindskelse af de 
administrative byrder for de endelige 
støttemodtagere.

Or. en

Ændringsforslag 4631
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en tilgang med mainstreaming af 
kønsaspektet under udvikling, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af den strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4632
Nikos Androulakis
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Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) de årlige performancerapporter.

Or. en

Ændringsforslag 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) årlige udbytterapporter.

Or. es

Ændringsforslag 4634
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overvågningskomitéen afgiver 
udtalelse om:

udgår

a) forslaget til den strategiske plan

b) den metodologi og de kriterier, der er 
anvendt ved udvælgelsen af operationer

c) de årlige performancerapporter

d) evalueringsplanen og eventuelle 
ændringer heraf

e) eventuelle forslag fra 
forvaltningsmyndigheden om ændringen 
af den strategiske plan.

Or. en
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Begrundelse

Det er kun nødvendigt at foreskrive pligten til at nedsætte en overvågningskomité på EU-
niveau. Alle andre spørgsmål vedrørende overvågningskomitéen ligger hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overvågningskomitéen afgiver udtalelse 
om:

4. Overvågningskomitéen kan afgive
udtalelse om:

Or. de

Begrundelse

Overvågningskomitéen bør ikke være forpligtet til at afgive en udtalelse. Det er tilstrækkeligt 
at indføre en mulighed for at afgive udtalelse.

Ændringsforslag 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overvågningskomitéen afgiver udtalelse 
om:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) forslaget til den strategiske plan udgår

Or. es

Ændringsforslag 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de årlige performancerapporter udgår

Or. es

Ændringsforslag 4639
Nikos Androulakis

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de årlige performancerapporter udgår

Or. en

Begrundelse

Er overført til artikel 111, stk. 3, litra fa (ny).

Ændringsforslag 4640
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de årlige performancerapporter c) performancerapporterne

Or. de
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Ændringsforslag 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) indikatorer og 
overvågningsprocedurer (på stedet) 
vedrørende disse.

Or. en

Ændringsforslag 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik og kapacitetsopbygning 
til medarbejdere i nationale forvaltninger 
og civilsamfundets organisationer samt 
analytisk støtte til opgaver vedrørende 
evidensbaseret politikudformning under 
denne forordning. De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne vil få en ny rolle i den politiske beslutningstagning i henhold til dette forslag 
og vil skulle udføre opgaver såsom behovsvurderinger, der vil være nye for 
landbrugsministerierne. Derfor er det vigtigt at give de medlemsstater, der ønsker det, 
mulighed for at øge deres tekniske bistand til at uddanne medarbejderne eller indkøbe teknisk 
bistand for at kunne udføre de nye opgaver, der hænger sammen med evidensbaseret 
politikudformning.

Ændringsforslag 4643
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, 
omhandlede netværk vedrørende den 
fælles landbrugspolitik, De aktioner, der 
er omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan.

Or. en

Begrundelse

Artikel 113 foreslås slettet.

Ændringsforslag 4644
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 

1. På en medlemsstats initiativ kan EGFL 
og ELFUL støtte alle foranstaltninger, der 
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hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, 
omhandlede netværk vedrørende den 
fælles landbrugspolitik, De aktioner, der 
er omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

er nødvendige af hensyn til en effektiv 
forvaltning og gennemførelse af støtte i 
relation til for hele den strategiske plan.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, hvorvidt den tekniske bistand kan bruges til alle foranstaltninger uanset 
finansieringskilden til den pågældende foranstaltning.

Ændringsforslag 4645
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan og de regionale 
operationelle programmer, herunder 
oprettelse og drift af det i artikel 113, stk. 
1, omhandlede netværk vedrørende den 
fælles landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

Or. it

Ændringsforslag 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

1. På en medlemsstats eller i givet fald 
regionernes initiativ kan ELFUL støtte 
aktioner, der er nødvendige af hensyn til en 
effektiv forvaltning og gennemførelse af 
støtte i relation til den strategiske plan, 
herunder oprettelse og drift af det i artikel 
113, stk. 1, omhandlede netværk 
vedrørende den fælles landbrugspolitik, De 
aktioner, der er omhandlet i dette stykke, 
kan omfatte forudgående og efterfølgende 
perioder for den strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4647
Maria Noichl

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder til lokale 
aktionsgrupper og oprettelse og drift af det 
i artikel 113, stk. 1, omhandlede netværk 
vedrørende den fælles landbrugspolitik, De 
aktioner, der er omhandlet i dette stykke, 
kan omfatte forudgående og efterfølgende 
perioder for den strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL 
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder til lokale 
aktionsgrupper og oprettelse og drift af det 
i artikel 113, stk. 1, omhandlede netværk 
vedrørende den fælles landbrugspolitik, De 
aktioner, der er omhandlet i dette stykke, 
kan omfatte forudgående og efterfølgende 
perioder for den strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4649
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På en medlemsstats initiativ kan ELFUL
støtte aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

1. På en medlemsstats initiativ støtter
ELFUL aktioner, der er nødvendige af 
hensyn til en effektiv forvaltning og 
gennemførelse af støtte i relation til den 
strategiske plan, herunder oprettelse og 
drift af det i artikel 113, stk. 1, omhandlede 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, De aktioner, der er 
omhandlet i dette stykke, kan omfatte 
forudgående og efterfølgende perioder for 
den strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Teknisk bistand på medlemsstaternes 
initiativ kan ikke finansiere 
certificeringsorganer som omhandlet i 
artikel 11 i forordning (EU) [HzR]. 

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 4651
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Teknisk bistand på medlemsstaternes 
initiativ kan ikke finansiere 
certificeringsorganer som omhandlet i 
artikel 11 i forordning (EU) [HzR]. 

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 4652
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er en unødvendig overlapning og bidrager ikke til forenklingen.

Ændringsforslag 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem ikkestatslige organisationer, der 
bl.a. repræsenterer landboforeninger, 
herunder mindre landbrugere og
landbrugere, der leverer til lokale 
markeder, og NGO'er inden for miljø, 
folkesundhed og dyrevelfærd,
organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4654
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere, repræsentanter for 
produktive sektorer og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan. Dette netværk skal bygge 
videre på de eksisterende 
netværksstrukturer i medlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 4655
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere, 
referencerepræsentanter for 
landbrugssektoren og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

Or. hr

Ændringsforslag 4656
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere, repræsentanter for 
producentorganisationer og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4657
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Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer og forvaltninger, 
konsulenter, forskere og andre 
innovationsaktører inden for landbrug og 
landdistriktsudvikling senest 12 måneder 
efter Kommissionens godkendelse af den 
strategiske plan.

1. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 
med henblik på netværkssamarbejde 
mellem organisationer fra de enkelte 
sektorer og forvaltninger, konsulenter, 
forskere og andre innovationsaktører inden 
for landbrug og landdistriktsudvikling 
senest 12 måneder efter Kommissionens 
godkendelse af den strategiske plan.

Or. en

Ændringsforslag 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den fælles landbrugspolitik bør baseres 
på de eksisterende netværksstrukturer i 
medlemsstaterne.

Or. ro

Ændringsforslag 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Netværket vedrørende den fælles 
landbrugspolitik bør bygge videre på de 
eksisterende netværksstrukturer i 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 4660
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte medlemsstaternes myndigheder i 
gennemførelsen af de strategiske planer 
og overgangen til en performancebaseret 
gennemførelsesmodel

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4661
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) støtte og lette anvendelsen af en 
tilgang med integration af kønsaspektet 
på forskellige niveauer

Or. en

Ændringsforslag 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) og støtte interregionalt og 
transnationalt samarbejde mellem lokale 
aktionsgrupper, herunder grupper, der 
befinder sig i EU-kandidatlande, 
associerede lande eller naboskabslande.
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Or. en

Ændringsforslag 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) støtte kapacitetsopbygning af lokale 
aktionsgrupper og af personale hos 
forvaltningsmyndigheder og 
betalingsorganer, som håndterer 
forholdet til lokale aktionsgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 4664
Jean Arthuis

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) tillade oplysning, adgang til og 
etablering af risikostyringsværktøjerne 
som omtalt i forordningens artikel 70, 
herunder fremtidige aftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 4665
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deltagelse i kapacitetsopbygning hos 
medlemsstaternes myndigheder og for 

udgår
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andre aktører, der er involveret i 
gennemførelsen af de strategiske planer, 
herunder hvad angår overvågnings- og 
evalueringsprocesser

Or. en

Ændringsforslag 4666
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bidrag til kapacitetsopbygning for 
medlemsstaternes forvaltninger inden for 
integration af kønsaspektet og 
kønsbudgettering af strategiske planer, 
indsamling af kønsopdelte data og 
etablering af en platform, hvor 
interessenter kan udveksle bedste praksis 
for foranstaltninger, der er relevante for 
det specifikke mål om ligestilling mellem 
kønnene i artikel 6, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med EIP er at tilskynde til 
innovation og forbedre udveksling af 
viden.

2. Formålet med EIP er at udbrede 
innovative former for praksis og forbedre 
udveksling af viden, herunder mellem 
forsknings- og landbrugssektorerne og 
peer-to-peer-erhvervelse af færdigheder 
og metoder med henblik på at nå frem til 
bæredygtige systemer.
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Or. en

Begrundelse

Innovation er ikke et mål i sig selv. Et behov, en mangel eller et problem stimulerer til 
innovation. Formålet med EIP er helt klart at udbrede viden og færdigheder til gavn for 
sektoren og for at opnå bæredygtighed.

Ændringsforslag 4668
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIP bidrager til opfyldelsen af de i 
artikel 6, stk. 1 omhandlede specifikke 
målsætninger

3. EIP bidrager til opfyldelsen af de i 
artikel 6, stk. 1 omhandlede specifikke 
målsætninger i forholdet 80 % 
finansiering til landbrugerne og 20 % 
finansiering til tjenesteudbydere

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at sikre, at midlerne når ud til landbrugerne.

Ændringsforslag 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) værditilvækst gennem bedre 
sammenhæng mellem forskning og 
landbrugspraksis og tilskyndelse til bredere 
anvendelse af tilgængelige 
innovationsforanstaltninger

a) værditilvækst gennem bedre 
sammenhæng mellem forskning og 
landbrugspraksis og tilskyndelse til bredere 
anvendelse af tilgængelige 
innovationsforanstaltninger, herunder 
agroøkologiske

Or. en
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Ændringsforslag 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis og

c) fremme af en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger, herunder agroøkologiske, i 
praksis og

Or. en

Ændringsforslag 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysning af forskersamfundet om 
forskningsbehov inden for 
landbrugspraksis.

d) oplysning af forskersamfundet om
landbrugernes forskningsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) klarlæggelse af landbrugspraksis og 
innovationer inden for landbrugsudstyr, 
der kan øge antallet af kvinder inden for 
landbruget.
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Or. en

Ændringsforslag 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De operationelle grupper inden for 
rammerne af EIP er en del af EIP De 
udarbejder en plan for innovative projekter, 
der skal udvikles, testes, tilpasses eller 
gennemføres, på grundlag af den 
interaktive innovationsmodel, der har 
følgende centrale principper:

De operationelle grupper inden for 
rammerne af EIP er en del af EIP og kan 
etableres af producent- og 
brancheorganisationer. De udarbejder en 
plan for innovative projekter, der skal 
udvikles, testes, tilpasses eller 
gennemføres, på grundlag af den 
interaktive innovationsmodel, der har 
følgende centrale principper:

Or. en

Ændringsforslag 4674
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De operationelle grupper inden for 
rammerne af EIP er en del af EIP De 
udarbejder en plan for innovative projekter, 
der skal udvikles, testes, tilpasses eller 
gennemføres, på grundlag af den 
interaktive innovationsmodel, der har 
følgende centrale principper:

De operationelle grupper inden for 
rammerne af EIP, som også kan kaldes 
"innovationsgrupper", er en del af EIP De 
udarbejder en plan for innovative projekter, 
der skal udvikles, testes, tilpasses eller 
gennemføres, på grundlag af den 
interaktive innovationsmodel, der har 
følgende centrale principper:

Or. en

Ændringsforslag 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikling af innovative løsninger med 
fokus på landbrugeres eller skovbrugeres
behov og så vidt det er nyttigt under 
hensyntagen til interaktionerne i hele 
forsyningskæden

a) udvikling af innovative løsninger med 
fokus på landbrugeres, skovbrugeres eller
forbrugernes behov og så vidt det er 
nyttigt under hensyntagen til 
interaktionerne i hele forsyningskæden

Or. en

Begrundelse

Der skal også tages hensyn til befolkningens behov.

Ændringsforslag 4676
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Det bør være muligt for anerkendte 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer at oprette 
operationelle grupper og bidrage til 
finansieringen af dem.

Or. en

Begrundelse

Brancheorganisationer kan medfinansiere gruppen med egne midler.

Ændringsforslag 4677
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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cb) Operationelle grupper skal kunne 
have medlemmer fra mere end én 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Innovation drejer sig om at samle de rette personer, så de kan dele og lære. De skal kunne 
etablere forbindelse direkte i stedet for først at skulle ansøge i deres egen medlemsstat.

Ændringsforslag 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den planlagte innovation kan være baseret 
på ny, men også på traditionel praksis i en 
ny geografisk eller miljømæssig 
sammenhæng.

Den planlagte innovation kan være
agroøkologisk, baseret på ny, men også på 
traditionel praksis i en ny geografisk eller 
miljømæssig sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 4679
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIP's operationelle grupper kan også 
oprettes af producentorganisationer 
og/eller brancheorganisationer, der 
ligeledes kan bidrage til finansieringen af 
dem, når det er relevant.

Or. en
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Begrundelse

Producentorganisationer og brancheorganisationer kan også være interesserede i denne form 
for operationelle grupper.

Ændringsforslag 4680
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIP's operationelle grupper skal bestå af 
medlemmer fra forskellige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Der bør være mulighed for direkte forbindelser uden at skulle gå igennem nationale 
servicecentre.

Ændringsforslag 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastlægger en 
performanceramme, som gør det muligt at 
rapportere om, overvåge og evaluere den 
strategiske plans performance under 
gennemførelsen.

1. Medlemsstaterne og for regionale 
interventionsprogrammer de regionale 
forvaltningsmyndigheder fastlægger en 
performanceramme, som gør det muligt at 
rapportere om, overvåge og evaluere den 
strategiske plans performance under 
gennemførelsen.

Or. en

Ændringsforslag 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi
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Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastlægger en 
performanceramme, som gør det muligt at 
rapportere om, overvåge og evaluere den 
strategiske plans performance under 
gennemførelsen.

1. En performanceramme fastlægges under 
medlemsstaternes og Kommissionens 
fælles ansvar, som gør det muligt at 
rapportere om, overvåge og evaluere den 
strategiske plans performance under 
gennemførelsen.

Or. en

Ændringsforslag 4683
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 115.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastlægger en 
performanceramme, som gør det muligt at 
rapportere om, overvåge og evaluere den 
strategiske plans performance under 
gennemførelsen.

1. Medlemsstaterne og i givet fald de 
regionale forvaltningsmyndigheder
fastlægger en performanceramme, som gør 
det muligt at rapportere om, overvåge og 
evaluere den strategiske plans performance 
under gennemførelsen.

Or. pt

Ændringsforslag 4684
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer, herunder dem, der er 
omhandlet i artikel 7, der vil blive anvendt 
som grundlag for overvågning, evaluering 
og rapportering om den årlige performance

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer, herunder dem, der er 
omhandlet i artikel 7, der vil blive anvendt 
som grundlag for overvågning, evaluering 
og rapportering om performance hvert 
tredje år
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Or. en

Ændringsforslag 4685
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer, herunder dem, der er 
omhandlet i artikel 7, der vil blive anvendt 
som grundlag for overvågning, evaluering 
og rapportering om den årlige performance

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer, herunder dem, der er 
omhandlet i artikel 7, der vil blive anvendt 
som grundlag for overvågning, evaluering 
og rapportering om performance

Or. de

Ændringsforslag 4686
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer, herunder dem, der er 
omhandlet i artikel 7, der vil blive anvendt 
som grundlag for overvågning, evaluering 
og rapportering om den årlige performance

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer såsom dem, der er 
omhandlet i artikel 7, der vil blive anvendt 
som grundlag for overvågning, evaluering 
og rapportering om den årlige performance

Or. nl

Ændringsforslag 4687
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer, herunder dem, der er
omhandlet i artikel 7, der vil blive anvendt 

a) et sæt fælles kontekst-, output-, resultat-
og effektindikatorer som omhandlet i 
artikel 7, der vil blive anvendt som 
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som grundlag for overvågning, evaluering 
og rapportering om den årlige performance

grundlag for overvågning, evaluering og 
rapportering om den årlige performance

Or. en

Ændringsforslag 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mål og årlige delmål, der fastsættes for 
de relevante specifikke målsætninger på 
grundlag af resultatindikatorer

b) mål og årlige delmål, hvis relevant, der 
fastsættes for de relevante specifikke 
målsætninger på grundlag af 
resultatindikatorer

Or. es

Ændringsforslag 4689
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mål og årlige delmål, der fastsættes for 
de relevante specifikke målsætninger på 
grundlag af resultatindikatorer

b) mål og delmål hvert andet år, der 
fastsættes for de relevante specifikke 
målsætninger på grundlag af 
resultatindikatorer

Or. en

Ændringsforslag 4690
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mål og årlige delmål, der fastsættes for b) mål og delmål, der fastsættes for de 
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de relevante specifikke målsætninger på 
grundlag af resultatindikatorer

relevante specifikke målsætninger på 
grundlag af resultatindikatorer

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af årlige milepæle ville udgøre en for stor byrde for medlemsstaterne, så en 
generel beskrivelse vil være bedre.

Ændringsforslag 4691
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mål og årlige delmål, der fastsættes for 
de relevante specifikke målsætninger på 
grundlag af resultatindikatorer

b) mål, der fastsættes for de relevante 
specifikke målsætninger på grundlag af 
resultatindikatorer

Or. nl

Ændringsforslag 4692
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dataindsamling, -lagring og -overførsel c) dataindsamling, -lagring og -overførsel,
herunder indsamling af kønsopdelte data

Or. en

Ændringsforslag 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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e) mekanismer til belønning af god 
performance og til at gøre noget ved en 
lav performance

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4694
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de forudgående, midtvejs- og 
efterfølgende evalueringer og alle øvrige 
evalueringsaktiviteter, der er knyttet til 
den strategiske plan

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4695
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de forudgående, midtvejs- og 
efterfølgende evalueringer og alle øvrige 
evalueringsaktiviteter, der er knyttet til den 
strategiske plan

f) de forudgående, midtvejs- og 
efterfølgende evalueringer og alle øvrige 
evalueringsaktiviteter, der er knyttet til den 
strategiske plan, som skal udformes på en 
kønssensitiv måde

Or. en

Ændringsforslag 4696
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Performancerammen omfatter: udgår

a) indholdet i de strategiske planer

b) markedsforanstaltninger og andre 
interventioner i henhold til forordning 
(EU) nr. 1308/2013.

Or. en

Ændringsforslag 4697
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Performancerammen omfatter: 3. Performancerammen omfatter indholdet 
af de strategiske planer

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at begrænse performancerammen til indholdet af de 
strategiske planer og ikke foranstaltningerne som anført i forordning nr. 1308/2013, som ikke 
er begrundet af Kommissionen og hverken synes anvendelig eller relevant. Under alle 
omstændigheder skal der opstilles rammer, så vidt denne udvidelse til 
fusionsmarkedsordningen opfylder et krav.

Ændringsforslag 4698
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indholdet i de strategiske planer udgår

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med stykkets omskrivning.

Ændringsforslag 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indholdet i de strategiske planer a) indholdet i de strategiske planer, 
herunder i givet fald de regionale 
interventionsprogrammer

Or. en

Ændringsforslag 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indholdet i de strategiske planer a) indholdet i de strategiske planer, 
herunder, hvis relevant, de regionale 
interventionsprogrammer

Or. es

Ændringsforslag 4701
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 115.º – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indholdet i de strategiske planer a) indholdet i de strategiske planer og i 
givet fald i de regionale planer

Or. pt
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Ændringsforslag 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsforanstaltninger og andre 
interventioner i henhold til forordning 
(EU) nr. 1308/2013.

udgår

Or. de

Begrundelse

Performancerammen for den strategiske plan bør kun omhandle indholdet i den strategiske 
plan.

Ændringsforslag 4703
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) markedsforanstaltninger og andre 
interventioner i henhold til forordning 
(EU) nr. 1308/2013.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med stykkets omskrivning.

Ændringsforslag 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) overensstemmelsen mellem de 
foranstaltninger, der er fastsat i planen, 
og EU's udviklingspolitiske mål.

Or. en

Begrundelse

Politikkohærens for udviklingen er et krav i henhold til artikel 208 i TEUF.

Ændringsforslag 4705
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen og merværdien for 
Unionen af den fælles landbrugspolitik

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 4706
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen og merværdien for 
Unionen af den fælles landbrugspolitik

a) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen og merværdien for 
Unionen af den fælles landbrugspolitik, 
herunder dens indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder

Or. en
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Ændringsforslag 4707
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Artikel 116.º – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen og merværdien for 
Unionen af den fælles landbrugspolitik

a) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen og merværdien for 
Unionen og medlemsstaten

Or. pt

Ændringsforslag 4708
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen og merværdien for 
Unionen af den fælles landbrugspolitik

a) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden og sammenhængen af den 
fælles landbrugspolitik

Or. en

Begrundelse

Her er der behov for en enklere ordlyd.

Ændringsforslag 4709
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsætte delmål og mål for de 
specifikke målsætninger, der er omhandlet 
i artikel 6

b) fastsætte mål for de specifikke 
målsætninger, der er omhandlet i artikel 6
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Or. nl

Ændringsforslag 4710
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overvåge fremskridt i forhold til de mål, 
der er fastsat i de strategiske planer

c) overvåge fremskridt i forhold til de mål, 
der er fastsat i de strategiske planer, samt 
forenklinger for de endelige 
støttemodtagere

Or. en

Ændringsforslag 4711
Maria Gabriela Zoană

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen af interventionerne i de 
strategiske planer

d) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen af interventionerne i de 
strategiske planer, herunder deres 
indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 4712
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden, relevansen og 
sammenhængen af interventionerne i de 
strategiske planer

d) vurdere virkningen, effektiviteten, 
lønsomheden og sammenhængen af 
interventionerne i de strategiske planer
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Or. en

Begrundelse

Her er der behov for en enklere ordlyd.

Ændringsforslag 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) understøtte en fælles læreproces hvad 
angår overvågning og evaluering.

e) understøtte en fælles læreproces hvad 
angår overvågning og evaluering, 
klarlægge områder, hvor man savner 
udgangsoplysninger, eller hvor disse er 
utilstrækkelige, og for hvilke der kan 
udvikles mere relevante og nøjagtige 
indikatorer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at klarlægge områder, hvor der mangler udgangsoplysninger, eller hvor disse 
er utilstrækkelige til overvågning, og hvor indikatorerne skal forbedres.

Ændringsforslag 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 116 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 116a

Overvågning af performance

Medlemsstaterne kan uanset artikel 115, 
stk. 1, litra b), i nærværende forordning 
fastsætte toårige delmål inden for 
rammerne af den strategiske plan og 
overvåge dem med samme interval som 
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rapporteringen over performance i de år, 
der er planlagt til opfyldelse af 
målsætningerne.

Or. it

Begrundelse

Delmålene for resultatindikatorerne bør mindst være toårige.

Ændringsforslag 4715
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter et elektronisk 
informationssystem, hvorigennem de 
registrerer og ajourfører vigtige 
oplysninger om gennemførelsen af den 
strategiske plan, som er nødvendige med 
henblik på overvågning og evaluering, 
navnlig om hver intervention, der er 
udvalgt til finansiering, og om afsluttede 
interventioner, herunder oplysninger om de 
enkelte støttemodtagere og operationer.

Medlemsstaterne opretter et elektronisk 
informationssystem eller anvender et 
eksisterende system, hvorigennem de 
registrerer og ajourfører vigtige 
oplysninger om gennemførelsen af den 
strategiske plan, som er nødvendige med 
henblik på overvågning og evaluering, 
navnlig om hver intervention, der er 
udvalgt til finansiering, og om afsluttede 
interventioner, herunder oplysninger om de 
enkelte støttemodtagere og operationer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have et større frirum.

Ændringsforslag 4716
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 118.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at modtagere af 
støtte inden for rammerne af den 

Medlemsstaterne sikrer, at modtagere af 
støtte inden for rammerne af den 
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strategiske plans interventioner og lokale 
aktionsgrupper forpligter sig til at give 
forvaltningsmyndigheden eller andre 
organer, der uddelegeres til at udføre 
opgaver på vegne heraf, alle de 
oplysninger, der er nødvendige med 
henblik på overvågning og evaluering af 
den strategiske plan.

strategiske plans interventioner og lokale 
aktionsgrupper forpligter sig til at give 
forvaltningsmyndigheden eller
myndigheder under de regionale 
myndigheder eller andre organer, der 
uddelegeres til at udføre opgaver på vegne 
heraf, alle de oplysninger, der er 
nødvendige med henblik på overvågning 
og evaluering af den strategiske plan.

Or. pt

Ændringsforslag 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige datakilder, som muliggør en 
effektiv opfølgning af fremskridtene inden 
for politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige databaser, som muliggør en 
effektiv opfølgning af fremskridtene inden 
for politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.

Or. es

Ændringsforslag 4718
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige datakilder, som muliggør en 
effektiv opfølgning af fremskridtene inden 
for politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige datagrundlag, som muliggør en 
effektiv opfølgning af fremskridtene inden 
for politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.
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Or. en

Begrundelse

Indikatorerne bør understøttes af tilgængelige databaser og oplysninger. Der er indikatorer, 
for hvilke man ikke råder over officielle statistikker på det fordrede geografiske plan. EF 
burde fremskaffe oplysninger vedrørende de områder, hvor der mangler information i 
henhold til det europæiske statistiske program beskrevet i forordning (EF) nr. 223/2009.

Ændringsforslag 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, fuldstændige, aktuelle og 
pålidelige datakilder, som muliggør en 
effektiv opfølgning af fremskridtene inden 
for politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres 
omfattende, aktuelle og pålidelige 
datakilder, som muliggør en effektiv 
opfølgning af fremskridtene inden for 
politikken, hvad angår opfyldelsen af 
målsætningerne, ved brug af output-, 
resultat- og effektindikatorer.

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen "fuldstændige" er relevant til måling af resultater, men til måling af virkninger 
bør data baseret på forskning og stikprøver være tilstrækkelige. Kravet om, at datakilderne 
skal være fuldstændige, er dyrt og ufornuftigt.

Ændringsforslag 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden og 
overvågningskomitéen overvåger 
gennemførelsen af den strategiske plan og 
fremskridt hen imod opfyldelse af målene i 
den strategiske plan på grundlag af output-
og resultatindikatorer.

Forvaltningsmyndigheden og 
overvågningskomitéen overvåger, i 
henhold til deres territoriale kompetence,
gennemførelsen af den strategiske plan og 
fremskridt hen imod opfyldelse af målene i 
den strategiske plan og, hvor det er 
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relevant, af de regionale 
interventionsprogrammer, på grundlag af 
output- og resultatindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 4721
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 119.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden og 
overvågningskomitéen overvåger 
gennemførelsen af den strategiske plan og 
fremskridt hen imod opfyldelse af målene i 
den strategiske plan på grundlag af output-
og resultatindikatorer.

Forvaltningsmyndigheden og 
overvågningskomitéen overvåger i 
henhold til deres territoriale kompetence,
gennemførelsen af den strategiske plan og i 
givet fald af de regionale planer, og
fremskridt hen imod opfyldelse af målene i 
den strategiske plan på grundlag af output-
og resultatindikatorer.

Or. pt

Ændringsforslag 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 119 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 119a

Overvågning af udviklingsvenlig 
politikkohærens

1. I henhold til artikel 208 i TEUF skal 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning 
på fødevaresystemer og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene være genstand for 
regelmæssige og uafhængige vurderinger.
Ved denne overvågning skal man være 
særligt opmærksom på virkningerne af 
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landbrugsfødevarestrømme mellem EU og 
udviklingslandene vedrørende

i) fødevareproduktion, -forarbejdning og -
distribution i de mindst udviklede lande

ii) lokale småproducenter og kvindelige 
landbrugere

iii) produkter, som udviklingslandene 
anser for følsomme

iv) produkter fra sektorer, hvor der er 
givet tilladelse til koblede betalinger under 
den fælles landbrugspolitik, og hvor 
krisestyringsforanstaltningerne under den 
fælles landbrugspolitik er blevet anvendt.

2. Ved vurderingen skal man undersøge 
data fra EU's markedsobservatorier, 
casestudier, rapporter om målene for 
bæredygtig udvikling samt dokumentation 
fra partnerlande og andre relevante 
interessenter såsom 
civilsamfundsorganisationer. Med henblik 
herpå skal det sektorale og geografiske 
funktionsområde for EU's 
markedsobservatorier udvides til 
produkter, som partnerlandene anser for 
følsomme, og dække de mindst udviklede 
lande. Kommissionen definerer ved hjælp 
af delegerede retsakter omfanget og 
vurderingsproceduren.

3. Hvis overvågningsdataene viser, at der 
er risiko for negative indvirkninger på 
landbrugsfødevareproduktionen og -
forarbejdningen eller 
fødevaresikkerheden i et udviklingsland, 
udsender Kommissionen en tidlig 
varsling, der fører til et samråd mellem 
EU og de påvirkede landbrugssamfund 
samt partnerlandenes regeringer med 
henblik på at aftale afhjælpende 
foranstaltninger. En social 
beskyttelsesklausul stilles til rådighed for 
de berørte parter.

4. Hvis der ikke udsendes et tidligt varsel, 
men der opstår negative virkninger, kan 
den berørte part indgive en klage. Klager 
indgives til Europa-Parlamentets faste 
ordfører om sammenhæng i 
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udviklingspolitikken, og klagen behandles 
af høringskonsulenter i Kommissionen. 
De berørte grupper og andre interesserede 
parter kan fremlægge beviser.

5. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport om 
resultaterne af vurderingen, den 
modtagne dokumentation og EU's 
politiske reaktion.

Or. en

Begrundelse

Den indvirkning, som den fælles landbrugspolitiks forskellige instrumenter har på 
landbrugere i de mindst udviklede lande, afhænger af priserne på verdensmarkedet,
handelsordninger, produktionskapacitet og politiske valg i partnerlandene. Derfor er der 
behov for en regelmæssig vurdering for at modtage oplysninger fra disse markeder. En social 
sikringsklausul er også fastlagt i artikel 25, stk. 2b), i partnerskabsaftalen mellem Cariforum-
landene og EU, hvori det hedder, at der kan træffes en beskyttelsesforanstaltning, når et 
produkt indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at det forvolder eller truer med at 
forvolde forstyrrelser i en sektor af økonomien og forårsage sociale problemer.

Ændringsforslag 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 120

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 120 udgår

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
performancerammen

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
performancerammens indhold. Sådanne 
retsakter omfatter listen over 
kontekstindikatorer, andre indikatorer, 
der er nødvendige med henblik på 
passende overvågning og evaluering af 
politikken, fastlæggelse af de metoder, der 
skal anvendes til beregning af 
indikatorerne, og de bestemmelser, der er 
nødvendige for at sikre nøjagtigheden og 
pålideligheden af de data, der indsamles 
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af medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, 
stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Denne artikel udgår, da listen over indikatorer bør være inkluderet i basisretsakten.

Ændringsforslag 4724
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 120

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 120 udgår

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
performancerammen

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
performancerammens indhold. Sådanne 
retsakter omfatter listen over 
kontekstindikatorer, andre indikatorer, 
der er nødvendige med henblik på 
passende overvågning og evaluering af 
politikken, fastlæggelse af de metoder, der 
skal anvendes til beregning af 
indikatorerne, og de bestemmelser, der er 
nødvendige for at sikre nøjagtigheden og 
pålideligheden af de data, der indsamles 
af medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, 
stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 4725
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter vedrørende 
performancerammens indhold. Sådanne 
retsakter omfatter listen over 
kontekstindikatorer, andre indikatorer, der 
er nødvendige med henblik på passende 
overvågning og evaluering af politikken, 
fastlæggelse af de metoder, der skal 
anvendes til beregning af indikatorerne, og 
de bestemmelser, der er nødvendige for at 
sikre nøjagtigheden og pålideligheden af de 
data, der indsamles af medlemsstaterne.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
2.

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter vedrørende performancerammens 
indhold. Sådanne retsakter omfatter listen 
over kontekstindikatorer, andre indikatorer, 
der er nødvendige med henblik på 
passende overvågning og evaluering af 
politikken, fastlæggelse af de metoder, der 
skal anvendes til beregning af 
indikatorerne, og de bestemmelser, der er 
nødvendige for at sikre nøjagtigheden og 
pålideligheden af de data, der indsamles af 
medlemsstaterne. De delegerede retsakter
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 138, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 4726
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter vedrørende
performancerammens indhold. Sådanne 
retsakter omfatter listen over 
kontekstindikatorer, andre indikatorer, 
der er nødvendige med henblik på 
passende overvågning og evaluering af 
politikken, fastlæggelse af de metoder, der 
skal anvendes til beregning af 
indikatorerne, og de bestemmelser, der er 
nødvendige for at sikre nøjagtigheden og 
pålideligheden af de data, der indsamles af 
medlemsstaterne.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, 
stk. 2.

Kommissionen vedtager senest tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden delegerede retsakter med 
detaljerede regler vedrørende
performancerammen i overensstemmelse 
med artikel 138. Sådanne retsakter 
omfatter de metoder, der skal anvendes til 
beregning af indikatorerne, og de 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
sikre nøjagtigheden og pålideligheden af de 
data, der indsamles af medlemsstaterne.

Or. et
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Ændringsforslag 4727
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Overskrift 7 – Kapitel 2 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ÅRLIGE PERFORMANCERAPPORTER PERFORMANCERAPPORT HVERT 
TREDJE ÅR

Or. en

Begrundelse

I lighed med andre EU-fonde foreslår Europa-Kommissionen også i dette udkast til 
lovgivning en forpligtelse til årlig indberetning for EU's medlemsstater. Jeg kan ikke støtte 
dette nye element, fordi nationale og regionale myndigheder ikke vil være i stand til at 
indsamle og sortere de nødvendige data til årlige overvågnings- og årlige 
performancerapporter. Det er mere hensigtsmæssigt at udarbejde rapporter hvert tredje år, 
og det vil således være muligt at sikre rapporternes rettidighed og troværdighed.

Ændringsforslag 4728
Peter Jahr

Forslag til forordning
Overskrift 7 – Kapitel 2 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ÅRLIGE PERFORMANCERAPPORTER PERFORMANCERAPPORTER

Or. de

Ændringsforslag 4729
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årlige performancerapporter Performancerapport hvert tredje år
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Or. en

Begrundelse

I lighed med andre EU-fonde foreslår Europa-Kommissionen også i dette udkast til 
lovgivning en forpligtelse til årlig indberetning for EU's medlemsstater. Jeg kan ikke støtte 
dette nye element, fordi nationale og regionale myndigheder ikke vil være i stand til at 
indsamle og sortere de nødvendige data til årlige overvågnings- og årlige 
performancerapporter. Det er mere hensigtsmæssigt at udarbejde rapporter hvert tredje år, 
og det vil således være muligt at sikre rapporternes rettidighed og troværdighed.

Ændringsforslag 4730
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 121 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årlige performancerapporter Performancerapporter

Or. de

Ændringsforslag 4731
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen 
af den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges 
i 2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 
og 2022. Hvad angår direkte betalinger 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
omfatter rapporten kun regnskabsåret 
2022.

1. Datoerne udledes af positionen, som er 
omhandlet af artikel 91.

Or. et
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Ændringsforslag 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 
og 2022. Hvad angår direkte betalinger 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
omfatter rapporten kun regnskabsåret 
2022.

1. Senest den 30. juni 2026 og 2030 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
en performancerapport om gennemførelsen 
af den strategiske plan omhandlende de
foregående regnskabsår.

Or. fr

Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvist. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).

Ændringsforslag 4733
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen 
af den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 
og 2022. Hvad angår direkte betalinger 

1. Senest den 15. februar 2026, 2028 og
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en flerårig 
performanceovervågningsrapport om 
gennemførelsen af den strategiske plan
omhandlende de foregående regnskabsår.
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som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
omfatter rapporten kun regnskabsåret 
2022.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er helt i tråd med ordførerens forslag i den horisontale forordning om 
at afskaffe forpligtelsen til at fremsende en årlig performancerapport og i stedet indføre en 
flerårig performanceovervågningsrapport, der fremsendes i 2026, 2028 og 2030.

Ændringsforslag 4734
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 
og 2022. Hvad angår direkte betalinger 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
omfatter rapporten kun regnskabsåret 
2022.

1. Senest den 30. juni det første år og den
30. juni i de efterfølgende tre år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen hvert tredje år en 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i de tre foregående 
regnskabsår.

Or. en

Begrundelse

Den 15. februar ville være for tidligt til performancerapporten. Den 30. juni vil passe bedre.

Ændringsforslag 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1. Senest den 30. juni 2023 - eller 
tilsvarende tidsforskudt ved tilsvarende 
tidsforskydning af forordningens 
ikrafttrædelse - og den 30. juni hvert 
efterfølgende år til og med 2030 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
en årlig performancerapport om 
gennemførelsen af den strategiske plan i 
det foregående regnskabsår. Den rapport, 
der forelægges i 2023, skal omfatte 
regnskabsårene 2021 og 2022. Hvad angår 
direkte betalinger som omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, omfatter rapporten kun 
regnskabsåret 2022.

Or. de

Begrundelse

Fristen for at afgive de årlige performancerapporter senest den 15. februar hvert år er for 
tidlig. Efter afslutningen af EU-budgetåret (16.10.-15.10. hvert år) resterer der kun fire 
måneder, som oven i købet indbefatter årsskiftet. I dag er der seks måneder til rådighed. I 
denne forbindelse skal det også tages i betragtning, at arbejdet med at udarbejde de årlige 
rapporter vil være større for føderalt organiserede medlemsstater for den aktuelle 
støtteperiode.

Ændringsforslag 4736
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1. Senest den 30. juni 2023 - eller 
tilsvarende tidsforskudt ved tilsvarende 
tidsforskydning af forordningens 
ikrafttrædelse - og den 30. juni hvert
femte år til og med 2030 forelægger 
medlemsstaten Kommissionen en 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i de fem foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.
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Or. de

Begrundelse

Fristen for at afgive de årlige performancerapporter senest den 15. februar hvert år er for 
tidlig. Efter afslutningen af EU-budgetåret (16.10.-15.10. hvert år) resterer der kun fire 
måneder, som oven i købet indbefatter årsskiftet. I dag er der seks måneder til rådighed. I 
denne forbindelse skal det også tages i betragtning, at arbejdet med at udarbejde de årlige 
rapporter vil være større for føderalt organiserede medlemsstater for den aktuelle 
støtteperiode.

Ændringsforslag 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår under hensyntagen til dens 
interne og eksterne virkninger. Den 
rapport, der forelægges i 2023, skal 
omfatte regnskabsårene 2021 og 2022. 
Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

Or. en

Ændringsforslag 4738
Sofia Ribeiro

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 

1. Senest den 15. februar 202X og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
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2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i
202X, skal omfatte regnskabsårene 202X 
og 202X. Hvad angår direkte betalinger 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
omfatter rapporten kun regnskabsåret
202X.

Or. en

Ændringsforslag 4739
Bronis Ropė

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15.
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1. Senest den 15. maj 2023 og den 15. maj
hvert efterfølgende år til og med 2030 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
en årlig performancerapport om 
gennemførelsen af den strategiske plan i 
det foregående regnskabsår. Den rapport, 
der forelægges i 2023, skal omfatte 
regnskabsårene 2021 og 2022. Hvad angår 
direkte betalinger som omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, omfatter rapporten kun 
regnskabsåret 2022.

Or. lt

Ændringsforslag 4740
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 

1. Senest den 30. juni 2023 og den 30. juni
hvert efterfølgende år til og med 2030 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
en årlig performancerapport om 
gennemførelsen af den strategiske plan i 
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den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

det foregående regnskabsår. Den rapport, 
der forelægges i 2023, skal omfatte 
regnskabsårene 2021 og 2022. Hvad angår 
direkte betalinger som omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, omfatter rapporten kun 
regnskabsåret 2022.

Or. hr

Ændringsforslag 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15.
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1. Senest den 15. maj 2023 og den 15. maj
hvert efterfølgende år til og med 2030 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
en årlig performancerapport om 
gennemførelsen af den strategiske plan i 
det foregående regnskabsår. Den rapport, 
der forelægges i 2023, skal omfatte 
regnskabsårene 2021 og 2022. Hvad angår 
direkte betalinger som omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, omfatter rapporten kun 
regnskabsåret 2022.

Or. it

Begrundelse

I betragtning af tidspunktet for betaling og indberetning af udgifter er det utænkeligt at 
fastsætte en årsrapport med de foreslåede datoer.

Ændringsforslag 4742
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 

1. Senest den 30. juni 2023 og den 30. juni
hvert efterfølgende år til og med 2030 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
en årlig performancerapport om 
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performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

gennemførelsen af den strategiske plan i 
det foregående regnskabsår. Den rapport, 
der forelægges i 2023, skal omfatte 
regnskabsårene 2021 og 2022. Hvad angår 
direkte betalinger som omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, omfatter rapporten kun 
regnskabsåret 2022.

Or. it

Ændringsforslag 4743
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 15. 
februar hvert efterfølgende år til og med 
2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1. Senest den 30. juni 2023 og den 30. juni
hvert efterfølgende år til og med 2030 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
en årlig performancerapport om 
gennemførelsen af den strategiske plan i 
det foregående regnskabsår. Den rapport, 
der forelægges i 2023, skal omfatte 
regnskabsårene 2021 og 2022. Hvad angår 
direkte betalinger som omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, omfatter rapporten kun 
regnskabsåret 2022.

Or. en

Ændringsforslag 4744
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den sidste årlige performancerapport, 
der forelægges senest den 15. februar 2030, 
indeholder en sammenfatning af de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.

2. Den sidste flerårige 
performanceovervågningsrapport, der 
forelægges senest den 15. februar 2030, 
indeholder en opgørelse over de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.
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Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er helt i tråd med ordførerens forslag i den horisontale forordning om 
at afskaffe forpligtelsen til at fremsende en årlig performancerapport og i stedet indføre en 
flerårig performanceovervågningsrapport, der fremsendes i 2026, 2028 og 2030.

Ændringsforslag 4745
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den sidste årlige performancerapport, 
der forelægges senest den 15. februar
2030, indeholder en sammenfatning af de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.

2. Den sidste treårlige performancerapport, 
der forelægges senest den 30. juni 2030, 
indeholder en sammenfatning af de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.

Or. en

Ændringsforslag 4746
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den sidste årlige performancerapport, 
der forelægges senest den 15. februar
2030, indeholder en sammenfatning af de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.

2. Den sidste årlige performancerapport, 
der forelægges senest den 30. juni 2030, 
indeholder en sammenfatning af de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.

Or. en

Ændringsforslag 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den sidste årlige performancerapport, 
der forelægges senest den 15. februar
2030, indeholder en sammenfatning af de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.

2. Den sidste performancerapport, der 
forelægges senest den 30. juni 2030, 
indeholder en sammenfatning af de 
evalueringer, der er foretaget i 
gennemførelsesperioden.

Or. fr

Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvist. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).

Ændringsforslag 4748
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at være tilfredsstillende skal den 
årlige performancerapport indeholde alle 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, 5 
og 6. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for 
modtagelsen af den årlige 
performancerapport underretter 
Kommissionen medlemsstaten, hvis 
rapporten ikke er tilfredsstillende, ellers 
betragtes den som tilfredsstillende.

3. For at være tilfredsstillende skal den 
årlige performancerapport indeholde alle 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, 5 
og 6. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for 
modtagelsen af den årlige 
performancerapport underretter 
Kommissionen medlemsstaten, hvis 
rapporten ikke er tilfredsstillende, ellers 
betragtes den som tilfredsstillende. Uanset 
stk. 1 kan rapporteringen om de opnåede 
resultater og afstanden til de respektive 
mål, jf. denne artikels stk. 4, udsættes til
senest den 30. april.

Or. en

Ændringsforslag 4749
Norbert Erdős
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Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at være tilfredsstillende skal den 
årlige performancerapport indeholde alle 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, 5 
og 6. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for 
modtagelsen af den årlige
performancerapport underretter 
Kommissionen medlemsstaten, hvis
rapporten ikke er tilfredsstillende, ellers 
betragtes den som tilfredsstillende.

3. Den treårlige performancerapport 
indeholder alle de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 4, 5 og 6. Senest 15 
arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af 
den treårlige performancerapport 
underretter Kommissionen 
medlemsstaten, hvis den har spørgsmål til 
den. Kommissionen og den berørte 
medlemsstat skal drøfte alle resterende 
problemer i henhold til en reel 
samarbejdslogik.

Or. en

Ændringsforslag 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at være tilfredsstillende skal den 
årlige performancerapport indeholde alle 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, 5 
og 6. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for 
modtagelsen af den årlige 
performancerapport underretter 
Kommissionen medlemsstaten, hvis 
rapporten ikke er tilfredsstillende, ellers 
betragtes den som tilfredsstillende.

3. For at være tilfredsstillende skal
performancerapporten indeholde alle de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, 5 og 
6. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for 
modtagelsen af den årlige 
performancerapport underretter 
Kommissionen medlemsstaten, hvis 
rapporten ikke er tilfredsstillende, ellers 
betragtes den som tilfredsstillende.

Or. fr

Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvist. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).
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Ændringsforslag 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De årlige performancerapporter
indeholder de vigtigste kvalitative og 
kvantitative oplysninger om 
gennemførelsen af den strategiske plan på 
grundlag af finansielle data, output og
resultatindikatorer og i overensstemmelse 
med andet afsnit i artikel 118. De 
indeholder også oplysning om faktisk 
opnåede output, afholdte udgifter, faktisk 
opnåede resultater og afstanden til de 
respektive mål.

4. Performancerapporterne indeholder de 
vigtigste kvalitative og kvantitative 
oplysninger om gennemførelsen af den 
strategiske plan på grundlag af finansielle 
data og i overensstemmelse med andet 
afsnit i artikel 118. De indeholder også 
oplysning om faktisk opnåede resultater og 
afstanden til de respektive mål.

Or. fr

Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvist. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).

Ændringsforslag 4752
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De årlige performancerapporter 
indeholder de vigtigste kvalitative og 
kvantitative oplysninger om 
gennemførelsen af den strategiske plan på 
grundlag af finansielle data, output og 
resultatindikatorer og i overensstemmelse 
med andet afsnit i artikel 118. De 
indeholder også oplysning om faktisk 
opnåede output, afholdte udgifter, faktisk 
opnåede resultater og afstanden til de 

4. De treårlige performancerapporter 
indeholder de vigtigste oplysninger om 
gennemførelsen af den strategiske plan på 
grundlag af finansielle data, output og 
resultatindikatorer og i overensstemmelse 
med andet afsnit i artikel 118. De 
indeholder også oplysning om output, 
udgifter og resultater.
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respektive mål.

Or. en

Ændringsforslag 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De årlige performancerapporter 
indeholder de vigtigste kvalitative og 
kvantitative oplysninger om 
gennemførelsen af den strategiske plan på 
grundlag af finansielle data, output og
resultatindikatorer og i overensstemmelse 
med andet afsnit i artikel 118. De 
indeholder også oplysning om faktisk 
opnåede output, afholdte udgifter, faktisk 
opnåede resultater og afstanden til de 
respektive mål.

4. De årlige performancerapporter 
indeholder de vigtigste kvalitative og 
kvantitative oplysninger om 
gennemførelsen af den strategiske plan på 
grundlag af finansielle data, 
resultatindikatorer for output og 
virkninger og i overensstemmelse med 
andet afsnit i artikel 118. De indeholder 
også oplysning om faktisk opnåede output
og virkninger, afholdte udgifter, faktisk 
opnåede resultater og afstanden til de 
respektive mål. 

Or. en

Ændringsforslag 4754
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De årlige performancerapporter
indeholder de vigtigste kvalitative og 
kvantitative oplysninger om 
gennemførelsen af den strategiske plan på 
grundlag af finansielle data, output og 
resultatindikatorer og i overensstemmelse 
med andet afsnit i artikel 118. De 
indeholder også oplysning om faktisk 
opnåede output, afholdte udgifter, faktisk 
opnåede resultater og afstanden til de 

4. Performancerapporterne indeholder de 
vigtigste kvalitative og kvantitative 
oplysninger om gennemførelsen af den 
strategiske plan på grundlag af finansielle 
data, output og resultatindikatorer og i 
overensstemmelse med andet afsnit i 
artikel 118. De indeholder også oplysning 
om faktisk opnåede output, afholdte 
udgifter, faktisk opnåede resultater og 
afstanden til de respektive mål.
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respektive mål.

Or. de

Ændringsforslag 4755
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de interventionstyper, der ikke er 
omfattet af artikel 89 i denne forordning, 
og, hvis forholdet mellem det faktisk 
opnåede output og de afholdte udgifter 
afviger 50 % fra forholdet mellem det 
årlige planlagte output og udgifter, 
fremlægger medlemsstaten en 
begrundelse for denne afvigelse. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav vil ikke bidrage til en fleksibel gennemførelse af EU's mål, så derfor bør det udgå.

Ændringsforslag 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de interventionstyper, der ikke er 
omfattet af artikel 89 i denne forordning, 
og, hvis forholdet mellem det faktisk 
opnåede output og de afholdte udgifter 
afviger 50 % fra forholdet mellem det 
årlige planlagte output og udgifter, 
fremlægger medlemsstaten en 
begrundelse for denne afvigelse. 

udgår

Or. fr
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Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvist. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).

Ændringsforslag 4757
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de interventionstyper, der ikke er 
omfattet af artikel 89 i denne forordning, 
og, hvis forholdet mellem det faktisk 
opnåede output og de afholdte udgifter 
afviger 50 % fra forholdet mellem det 
årlige planlagte output og udgifter, 
fremlægger medlemsstaten en 
begrundelse for denne afvigelse. 

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er helt i tråd med ordførerens forslag i den horisontale forordning om 
at afskaffe forpligtelsen til at fremsende en årlig performancerapport og i stedet indføre en 
flerårig performanceovervågningsrapport, der fremsendes i 2026, 2028 og 2030.Apply 
Cancel

Ændringsforslag 4758
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de interventionstyper, der ikke er 
omfattet af artikel 89 i denne forordning, 
og, hvis forholdet mellem det faktisk 
opnåede output og de afholdte udgifter 

udgår
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afviger 50 % fra forholdet mellem det 
årlige planlagte output og udgifter, 
fremlægger medlemsstaten en 
begrundelse for denne afvigelse. 

Or. it

Ændringsforslag 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de interventionstyper, der ikke er 
omfattet af artikel 89 i denne forordning, 
og, hvis forholdet mellem det faktisk 
opnåede output og de afholdte udgifter 
afviger 50 % fra forholdet mellem det 
årlige planlagte output og udgifter, 
fremlægger medlemsstaten en begrundelse 
for denne afvigelse.

For de interventionstyper, der ikke er 
omfattet af artikel 89 i denne forordning, 
og, hvis forholdet mellem det faktisk 
opnåede output og de afholdte udgifter 
afviger 33 % fra forholdet mellem det 
årlige planlagte output og udgifter, 
fremlægger medlemsstaten en 
begrundelse for denne afvigelse. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom der er forslag om at gennemføre kontroller hvert andet år, og det ville tage et år at 
blive opmærksom på uoverensstemmelser, drøfte dem med medlemsstaten, rette op på dem i 
handlingsplanen og gennemføre denne, er en afvigelse på 50 % mellem de forventede/betalte 
og de faktiske outputs for meget, eftersom det medfører en usikkerhed for halvdelen af EU-
udgifterne. I stedet bør vi begrænse dette til en tredjedel.

Ændringsforslag 4760
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De fremlagte data skal vedrøre 
værdierne for indikatorerne for delvist eller 
fuldt ud gennemførte interventioner. De 

5. De fremlagte data skal vedrøre 
værdierne for indikatorerne for delvist eller 
fuldt ud gennemførte interventioner. De 
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indeholder derudover en sammenfatning af 
status for gennemførelsen af den 
strategiske plan i løbet af det foregående 
regnskabsår, eventuelle spørgsmål, der 
påvirker den strategiske plans performance, 
navnlig hvad angår afvigelser fra delmål, 
med angivelse af årsagerne og i givet fald 
en beskrivelse af de trufne 
foranstaltninger.

indeholder derudover en sammenfatning af 
status for gennemførelsen af den 
strategiske plan i løbet af det foregående 
regnskabsår, eventuelle spørgsmål, der 
påvirker den strategiske plans performance.

Or. en

Ændringsforslag 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De fremlagte data skal vedrøre 
værdierne for indikatorerne for delvist eller 
fuldt ud gennemførte interventioner. De 
indeholder derudover en sammenfatning af 
status for gennemførelsen af den 
strategiske plan i løbet af det foregående 
regnskabsår, eventuelle spørgsmål, der 
påvirker den strategiske plans performance, 
navnlig hvad angår afvigelser fra delmål, 
med angivelse af årsagerne og i givet fald 
en beskrivelse af de trufne foranstaltninger.

5. De fremlagte data skal vedrøre 
værdierne for indikatorerne for delvist eller 
fuldt ud gennemførte interventioner. De 
indeholder derudover en sammenfatning af 
status for gennemførelsen af den 
strategiske plan, eventuelle spørgsmål, der 
påvirker den strategiske plans performance, 
navnlig hvad angår afvigelser fra delmål, 
med angivelse af årsagerne og i givet fald 
en beskrivelse af de trufne foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvist. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).

Ændringsforslag 4762
Michel Dantin

Forslag til forordning
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Artikel 121 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De fremlagte data skal vedrøre 
værdierne for indikatorerne for delvist eller 
fuldt ud gennemførte interventioner. De 
indeholder derudover en sammenfatning af 
status for gennemførelsen af den 
strategiske plan i løbet af det foregående 
regnskabsår, eventuelle spørgsmål, der 
påvirker den strategiske plans performance, 
navnlig hvad angår afvigelser fra delmål, 
med angivelse af årsagerne og i givet fald 
en beskrivelse af de trufne foranstaltninger.

5. De fremlagte data skal vedrøre 
værdierne for indikatorerne for delvist eller 
fuldt ud gennemførte interventioner. De 
indeholder derudover en sammenfatning af 
status for gennemførelsen af den 
strategiske plan, eventuelle spørgsmål, der 
påvirker den strategiske plans performance, 
navnlig hvad angår afvigelser fra delmål, 
med angivelse af årsagerne og i givet fald 
en beskrivelse af de trufne foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter udelukkende en sproglig ændring som følge af andre 
ændringer i artiklen.

Ændringsforslag 4763
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen gennemfører en årlig 
performancegennemgang og en årlig 
performanceafstemning som omhandlet i 
artikel [52] i forordning (EU) [HzR] på 
grundlag af oplysningerne i de årlige 
performancerapporter. 

udgår

Or. it

Ændringsforslag 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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7. Kommissionen gennemfører en årlig 
performancegennemgang og en årlig 
performanceafstemning som omhandlet i 
artikel [52] i forordning (EU) [HzR] på 
grundlag af oplysningerne i de årlige 
performancerapporter. 

udgår

Or. fr

Begrundelse

En resultatorienteret tilgang skal indføres gradvist. Udvidelsen af en performanceramme 
under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det foreslås at gøre 
performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med hensyn til dato og 
indhold).

Ændringsforslag 4765
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen gennemfører en årlig
performancegennemgang og en årlig 
performanceafstemning som omhandlet i 
artikel [52] i forordning (EU) [HzR] på 
grundlag af oplysningerne i de årlige 
performancerapporter.

7. Kommissionen gennemfører en flerårig
performancegennemgang på grundlag af 
oplysningerne i de flerårige 
performanceovervågningsrapporter og 
kan fremsætte bemærkninger vedrørende 
de flerårige 
performanceovervågningsrapporter inden 
for en måned fra deres fremlæggelse.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er helt i tråd med ordførerens forslag i den horisontale forordning om 
at afskaffe forpligtelsen til at fremsende en årlig performancerapport og i stedet indføre en 
flerårig performanceovervågningsrapport, der fremsendes i 2026, 2028 og 2030.

Ændringsforslag 4766
Peter Jahr

Forslag til forordning
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Artikel 121 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen gennemfører en årlig
performancegennemgang og en årlig
performanceafstemning som omhandlet i 
artikel [52] i forordning (EU) [HzR] på 
grundlag af oplysningerne i de årlige 
performancerapporter.

7. Kommissionen gennemfører en 
performancegennemgang og en 
performanceafstemning som omhandlet i 
artikel [52] i forordning (EU) [HzR] på 
grundlag af oplysningerne i
performancerapporterne.

Or. de

Ændringsforslag 4767
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen gennemfører en årlig
performancegennemgang og en årlig
performanceafstemning som omhandlet i 
artikel [52] i forordning (EU) [HzR] på 
grundlag af oplysningerne i de årlige
performancerapporter.

7. Kommissionen gennemfører en 
performancegennemgang og en 
performanceafstemning som omhandlet i 
artikel [52] i forordning (EU) [HzR] på 
grundlag af oplysningerne i de treårlige 
performancerapporter. 

Or. en

Begrundelse

I lighed med andre EU-fonde foreslår Europa-Kommissionen også i dette udkast til 
lovgivning en forpligtelse til årlig indberetning for EU's medlemsstater. Jeg kan ikke støtte 
dette nye element, fordi nationale og regionale myndigheder ikke vil være i stand til at 
indsamle og sortere de nødvendige data til årlige overvågnings- og årlige 
performancerapporter. Det er mere hensigtsmæssigt at udarbejde rapporter hvert tredje år, 
og det vil således være muligt at sikre rapporternes rettidighed og troværdighed.

Ændringsforslag 4768
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved den årlige 
performancegennemgang kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger 
til de årlige performancerapporter inden 
for en måned efter deres fremlæggelse. 
Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden nævnte frist, anses 
rapporten for godkendt. 

udgår

Artikel 108 om beregning af tidsfrister for 
Kommissionens aktioner finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er en overensstemmelse med forslagene i den 
horisontale forordning om ophævelse af de økonomiske sanktioner forbundet med den 
flerårige performanceovervågningsrapport. Indførelsen af en resultatorienteret 
performancetilgang skal være progressiv, og udvidelsen af en performanceramme under den 
første søjle er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner.

Ændringsforslag 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved den årlige 
performancegennemgang kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger 
til de årlige performancerapporter inden 
for en måned efter deres fremlæggelse. 
Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden nævnte frist, anses 
rapporten for godkendt. 

udgår

Artikel 108 om beregning af tidsfrister for 
Kommissionens aktioner finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. fr
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Begrundelse

Indførelsen af en resultatorienteret performancetilgang skal være progressiv. Udvidelsen af 
en performanceramme under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den 
fælles landbrugspolitik på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det 
foreslås at gøre performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med 
hensyn til dato og indhold).

Ændringsforslag 4770
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved den årlige performancegennemgang 
kan Kommissionen fremsætte 
bemærkninger til de årlige 
performancerapporter inden for en måned 
efter deres fremlæggelse. Hvis 
Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden nævnte frist, anses 
rapporten for godkendt.

8. Ved den årlige 
performancegennemgang kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger 
til de årlige performancerapporter inden 
for en måned efter deres fuldstændige 
fremlæggelse. Hvis Kommissionen ikke 
har fremsat bemærkninger inden nævnte 
frist, anses rapporten for godkendt.

Or. en

Ændringsforslag 4771
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved den årlige 
performancegennemgang kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger til 
de årlige performancerapporter inden for 
en måned efter deres fremlæggelse. Hvis 
Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden nævnte frist, anses 
rapporten for godkendt.

8. Ved performancegennemgangen kan 
Kommissionen fremsætte bemærkninger 
til de årlige performancerapporter inden 
for en måned efter deres fremlæggelse.
Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden nævnte frist, anses 
rapporten for godkendt.

Or. en
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Ændringsforslag 4772
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ved den årlige performancegennemgang 
kan Kommissionen fremsætte 
bemærkninger til de årlige 
performancerapporter inden for en måned 
efter deres fremlæggelse. Hvis 
Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger inden nævnte frist, anses 
rapporten for godkendt.

8. Ved den årlige performancegennemgang 
kan Kommissionen fremsætte 
bemærkninger til performancerapporterne
inden for en måned efter deres 
fremlæggelse. Hvis Kommissionen ikke 
har fremsat bemærkninger inden nævnte 
frist, anses rapporten for godkendt.

Or. de

Ændringsforslag 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis den rapporterede værdi af en eller 
flere resultatindikatorer viser, at der er en 
forskel på mere end 25 % i forhold til det 
pågældende delmål for det berørte 
rapporteringsår, kan Kommissionen 
anmode medlemsstaten om at fremlægge 
en handlingsplan i overensstemmelse med 
artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) [HzR], 
der beskriver de planlagte afhjælpende 
foranstaltninger og den forventede 
tidsplan.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af en resultatorienteret performancetilgang skal være progressiv. Udvidelsen af 
en performanceramme under søjle I er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den 
fælles landbrugspolitik på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner. Det 
foreslås at gøre performancerapporten flerårig og uafhængig af den årlige afstemning (med 
hensyn til dato og indhold).
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Ændringsforslag 4774
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis den rapporterede værdi af en eller 
flere resultatindikatorer viser, at der er en 
forskel på mere end 25 % i forhold til det 
pågældende delmål for det berørte 
rapporteringsår, kan Kommissionen 
anmode medlemsstaten om at fremlægge 
en handlingsplan i overensstemmelse med 
artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) [HzR], 
der beskriver de planlagte afhjælpende 
foranstaltninger og den forventede 
tidsplan.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er en overensstemmelse med forslagene i den 
horisontale forordning om ophævelse af de økonomiske sanktioner forbundet med den 
flerårige performanceovervågningsrapport. Indførelsen af en resultatorienteret 
performancetilgang skal være progressiv, og udvidelsen af en performanceramme under den 
første søjle er et vigtigt skridt, som skal sikre en bedre styring af den fælles landbrugspolitik 
på mellemlang/lang sigt uden at føre til økonomiske sanktioner.

Ændringsforslag 4775
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Artikel 121.º – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis den rapporterede værdi af en eller 
flere resultatindikatorer viser, at der er en 
forskel på mere end 25 % i forhold til det 
pågældende delmål for det berørte 
rapporteringsår, kan Kommissionen 
anmode medlemsstaten om at fremlægge 
en handlingsplan i overensstemmelse med 
artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) [HzR], 
der beskriver de planlagte afhjælpende 

udgår
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foranstaltninger og den forventede 
tidsplan.

Or. pt
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