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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) En betydelig del af Unionens budget 
bør inden for rammerne af den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 fortsat 
afsættes til landbruget, som er en fælles 
politik af strategisk betydning. 
Finansieringsrammen for den fælles 
landbrugspolitik bør derfor være på 
383,255 mia. EUR i 2018-priser (431,946 
mia. EUR i løbende priser).

Begrundelse

I overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 13. september 2018 afspejler 
kompromisændringsforslaget den seneste opdeling af FFR pr. program som foreslået af 
ordførerne for FFR og vedtaget i interimsbetænkningen om forslag til Rådets forordning om 
den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Den 14. marts 2018 og den 30. maj 
2018 understregede Europa-Parlamentet i 
sin beslutning om den flerårige finansielle 
ramme (FFR) 2021-2027 vigtigheden af 
de horisontale principper, som bør 
understøtte FFR 2021-2027 og alle 
dermed forbundne EU-politikker.
Parlamentet genbekræftede i den 
forbindelse sin holdning om, at Unionen 
bør efterleve sit tilsagn om at gå forrest 
med hensyn til at gennemføre FN's mål 
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for bæredygtig udvikling og beklagede 
fraværet af et klart og synligt engagement 
i denne henseende i disse forslag.
Parlamentet anmodede derfor om at 
integrere målene for bæredygtig udvikling 
i alle Unionens politikker og initiativer i 
den næste FFR. Det understregede 
endvidere, at afskaffelsen af 
forskelsbehandling er af afgørende 
betydning for at opfylde Unionens 
forpligtelser om et inklusivt Europa, og 
opfordrede derfor til, at tilsagnene om 
integration af kønsaspektet og ligestilling 
mellem kønnene integreres i alle 
Unionens politikker og initiativer i den 
næste FFR. Parlamentet understregede i 
sin beslutning, at de klimarelaterede 
horisontale udgifter i overensstemmelse 
med Parisaftalen bør forhøjes betydeligt i 
forhold til under den nuværende FFR og 
nå op på 30 % så hurtigt som muligt og 
senest i 2027.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Europa-Parlamentet beklagede i 
sin beslutning af 30. maj 2018 om FFR og 
egne indtægter for perioden 2021-2027, at 
Kommissionens forslag om FFR 2021-
2027 af 2. maj 2018 medførte en direkte 
nedskæring af bevillingsniveauet for den 
fælles landbrugspolitik på 15 %, og 
erklærede, at det i særdeleshed var 
modstander af enhver radikal 
nedskæring, der kunne forventes at være 
til skade for selve karakteren af og målene 
med denne politik. Udvalget satte i denne 
forbindelse også spørgsmålstegn ved 
forslaget om en drastisk nedskæring af 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne med mere 
end 25 %.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks indsats over for 
udfordringer og muligheder i takt med, at 
de opstår på såvel EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger og lette 
den administrative byrde betydeligt. Under 
en fælles landbrugspolitik baseret på 
performance ("gennemførelsesmodellen") 
bør Unionen fastlægge de grundlæggende 
parametre, såsom den fælles 
landbrugspolitiks målsætninger og 
grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger.

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks indsats over for 
udfordringer og muligheder i takt med, at 
de opstår på såvel EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger og lette 
den administrative byrde betydeligt. Under 
en fælles landbrugspolitik baseret på 
performance ("gennemførelsesmodellen") 
bør Unionen fastlægge de grundlæggende 
parametre, såsom den fælles 
landbrugspolitiks målsætninger og 
grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger. Den fælles 
landbrugspolitik bidrager desuden til at 
opfylde Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelser til at nå målene for 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Landbrugssektoren bør lægge sit 
fremtidsfokus på produktion af fødevarer 
af høj kvalitet, eftersom Europas 
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konkurrencemæssige fordele skal findes 
på dette område. Standarden i EU bør 
bevares og styrkes, hvor det er muligt, og 
det bør overvejes at iværksætte 
foranstaltninger, der skal øge den 
langsigtede produktivitet og 
konkurrenceevne i 
fødevareproduktionssektoren yderligere, 
bidrage til at indføre nye teknologier og 
sikre en mere effektiv udnyttelse af 
ressourcerne med henblik på at styrke 
Unionens rolle som førende i verden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Synergierne mellem Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne ("ELFUL") og Horisont 
Europa bør opfordre til, at ELFUL gør 
bedst mulig brug af forsknings- og 
innovationsresultater, særlig resultaterne af 
projekter der finansieres af Horisont 
Europa og Det Europæiske 
Innovationspartnerskab ("EIP") om et 
Produktivt og Bæredygtigt Landbrug med 
henblik på innovation i landbrugssektoren 
og landdistrikterne.

(6) Synergierne mellem Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne ("ELFUL") og Horisont 
Europa samt andre EU-politikker og 
internationale tilsagn bør opfordre til, at 
ELFUL gør bedst mulig brug af 
forsknings- og innovationsresultater, særlig 
resultaterne af projekter der finansieres af 
Horisont Europa og Det Europæiske 
Innovationspartnerskab ("EIP") om et 
Produktivt og Bæredygtigt Landbrug med 
henblik på innovation i landbrugssektoren 
og landdistrikterne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at sikre en rimelig fordeling af 
de direkte betalinger mellem 
medlemsstaterne og lukke hullerne 
mellem Unionens forskellige regioner bør 
der tages hensyn til pålidelige 
socioøkonomiske indekser og 
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produktionsomkostninger. I den 
forbindelse er det afgørende at sikre lige 
konkurrencevilkår for alle landbrugere i 
Unionen under hensyntagen til den 
sårbarhed og de særlige forhold, som gør 
sig gældende for små økonomier, samt at 
gennemføre foranstaltninger for at afbøde 
udsving i priser.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at nå Unionens klimamål bør 
klimaaktionsmål samlet set udgøre mindst 
25 % af EU-budgettets udgifter til støtte af 
klimamål i FFR-perioden 2021-2027 og et 
årligt mål på 30 % hurtigst muligt og 
senest i 2027. For at imødekomme 
Revisionsrettens anbefalinger bør der i 
programspecifik lovgivning fastlægges 
obligatoriske klimaaktionsmål, og der 
kræves forudgående øremærkning i alle 
programmerings- og 
planlægningsprocesser snarere end 
efterfølgende 
regnskabsføring. Integration af 
klimaaspektet og 
klimasikringsmekanismer bør samles ved 
at reformere, udvide og centralisere Rio-
markør-systemet med henblik på at sondre 
mellem sektorer samt mellem afbødning 
og tilpasning og ved vurderinger af 
energieffektivitetsprioritering ("Energy 
efficiency first") i forbindelse med 
planlægning af investeringer i 
infrastruktur, som fastsat i forordningen 
om forvaltning af energiunionen, samt 
klare udelukkelseskriterier. 
Resultatrammen bør baseres på 
tilstrækkelige og detaljerede output- og 
resultatindikatorer, der viser 
ambitionsniveauet og sætter resultaterne i 
perspektiv for så vidt angår nationale 
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behov, mål og muligheder;

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) I lyset af behovet for at skaffe de 
nødvendige investeringer til Unionens 
landbrugssektor og forbedre adgangen til 
finansielle instrumenter for særlige 
grupper, navnlig unge landbrugere og nye 
landbrugere med større risikoprofiler, bør 
det tilskyndes at anvende InvestEU-
garantien samt kombinationer af tilskud og 
finansielle instrumenter. Eftersom brugen 
af finansielle instrumenter varierer 
betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskelle knyttet til adgang til 
finansiering, udviklingen i banksektoren, 
tilstedeværelsen af risikokapital, 
kendskabet hertil i den offentlige 
forvaltning og blandt potentielle 
støttemodtagere bør medlemsstaterne i 
deres strategiske planer fastsætte passende 
mål, støttemodtagere og 
præferencebetingelser samt andre 
bestemmelser om støtteberettigelse.

(42) I lyset af behovet for at skaffe de 
nødvendige investeringer til Unionens 
landbrugssektor og forbedre adgangen til 
finansielle instrumenter for særlige 
grupper, navnlig unge landbrugere, kvinder
og nye landbrugere med større 
risikoprofiler, bør det tilskyndes at anvende 
InvestEU-garantien samt kombinationer af 
tilskud og finansielle instrumenter. 
Eftersom brugen af finansielle instrumenter 
varierer betydeligt fra medlemsstat til 
medlemsstat som følge af forskelle knyttet 
til adgang til finansiering, udviklingen i 
banksektoren, tilstedeværelsen af 
risikokapital, kendskabet hertil i den 
offentlige forvaltning og blandt potentielle 
støttemodtagere bør medlemsstaterne i 
deres strategiske planer fastsætte passende 
mål, støttemodtagere og 
præferencebetingelser samt andre 
bestemmelser om støtteberettigelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Med henblik på at understrege 
vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer 
i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling bør den fælles landbrugspolitik
bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 

(52) Med henblik på at understrege 
vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer 
i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til 
indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens 
politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at mindst 25 % af 
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udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger. 
Aktioner under den fælles landbrugspolitik 
forventes at bidrage med 40 % af den 
fælles landbrugspolitiks samlede 
finansieringsramme til klimamålsætninger. 
Relevante aktioner vil blive udpeget under 
forberedelsen og gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik og revurderet som 
led i de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger i FFR-
perioden 2021-2027 og et årligt mål på 
30 % så hurtigt som muligt og senest i 
2027. Aktioner under den fælles 
landbrugspolitik forventes at bidrage med 
45 % af den fælles landbrugspolitiks 
samlede finansieringsramme til 
klimamålsætninger. Relevante aktioner vil 
blive udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik og revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55a) Den nye gennemførelsesmodel må 
ikke sætte spørgsmålstegn ved integriteten 
af det indre marked eller den fælles 
landbrugspolitiks historiske europæiske 
karakter, som fortsat skal være en oprigtig 
fælles politik, der sikrer en europæisk 
tilgang og lige vilkår.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79a) Efter 2020 skal den fælles 
landbrugspolitik støtte landbrugerne mere 
effektivt med henblik på at håndtere 
udsving i priser og indkomst.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 80 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80a) De handelsaftaler, der er indgået 
med lande uden for EU vedrørende 
landbrugssektoren, bør indeholde 
bestemmelser om ordninger og indeholde 
beskyttelsesklausuler for at sikre lige 
vilkår for landbrugere i og uden for EU 
og for at beskytte forbrugerne.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afsnit II, kapitel III, og afsnit III, 
kapitel II, og artikel 41 og 43 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[CPR]26 finder anvendelse på støtte, der 
ydes gennem ELFUL i henhold til 
nærværende forordning.

2. Afsnit II, kapitel III, og afsnit III, 
kapitel II, og artikel 41 og 43 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[CPR]26 finder anvendelse på støtte, der 
ydes gennem ELFUL i henhold til 
nærværende forordning for at sikre 
kontinuitet mellem strukturfondene og de 
strategiske planer.

_________________ _________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) […/…] af [dato] [fulde 
titel] (EUT L).

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) […/…] af [dato] [fulde 
titel] (EUT L).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte fra EGFL og ELFUL har til formål 
yderligere at forbedre den bæredygtige 
udvikling inden for landbrug, fødevarer og 
landdistrikter og bidrage til at nå følgende 
overordnede målsætninger om:

Den fælles landbrugspolitik skal vedblive 
at være en fælles EU-politik og 
finansieres på tilstrækkelig vis for at nå 
målene og leve op til ambitionerne i en 
revideret og effektiv fælles 
landbrugspolitik. Støtte fra EGFL og 
ELFUL har til formål yderligere at 
forbedre den bæredygtige udvikling inden 
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for landbrug, fødevarer og landdistrikter og 
bidrage til at nå følgende overordnede 
målsætninger om:

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at tiltrække unge landbrugere og 
fremme virksomhedsudviklingen i 
landdistrikterne

g) øget støtte til familielandbrug, 
tiltrækning af kvinder og unge 
landbrugere og fremme af 
virksomhedernes udvikling i 
landdistrikterne

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at fremme beskæftigelse, vækst, 
social inklusion og lokal udvikling i 
landdistrikterne, herunder bioøkonomien 
og bæredygtigt skovbrug

h) at fremme beskæftigelse, vækst, 
social inklusion og lokal udvikling i 
landdistrikterne og i fjerntliggende, 
naturligt begrænsende og bjergrige 
områder, herunder bioøkonomien og 
bæredygtigt skovbrug

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at fremme beskæftigelse, vækst, 
social inklusion og lokal udvikling i 
landdistrikterne, herunder bioøkonomien 
og bæredygtigt skovbrug

h) at fremme beskæftigelse, vækst, 
social inklusion, lighed mellem kønnene, 
ikkeforskelsbehandling og lokal udvikling 
i landdistrikterne, herunder bioøkonomien 
og bæredygtigt skovbrug
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med opfyldelsen af disse 
specifikke målsætninger ved hjælp af EU-
landbrugsstøtte sikrer medlemsstaterne 
forenkling og performance.

2. I forbindelse med opfyldelsen af disse 
specifikke målsætninger ved hjælp af EU-
landbrugsstøtte sikrer medlemsstaterne 
forenkling og performance. Kommissionen 
sikrer, at finansielle og resultatmæssige 
kontrol- og revisionsfunktioner udføres 
efter de samme høje standarder for 
kontinuerlige forbedringer i alle 
medlemsstater og respekterer samtidig 
fuldt ud principperne om subsidiaritet og 
fleksibilitet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfyldelsen af målsætningerne i artikel 5 
og 6, stk. 1, vurderes ved hjælp af fælles 
indikatorer vedrørende output, resultater og 
indvirkning. Det fælles sæt indikatorer 
omfatter:

Opfyldelsen af målsætningerne i artikel 5 
og 6, stk. 1, vurderes ved hjælp af en 
resultatorienteret tilgang på basis af 
fælles indikatorer vedrørende output, 
resultater og indvirkning. Det fælles sæt 
indikatorer omfatter:

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der beslutter at yde 
grundlæggende indkomststøtte på grundlag 
af betalingsrettigheder, forvalter en 
national reserve.

1. Medlemsstater, der beslutter at yde 
grundlæggende indkomststøtte på grundlag 
af betalingsrettigheder, forvalter en 
national reserve i overensstemmelse med 
national lovgivning.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det samlede beløb, som Unionen kan 
yde i støtte til interventionstyper til EGFL 
i medfør af denne forordning for perioden 
1. januar 2021 til 31. december 2027 
udgør 286,543 mia. EUR i 2018-priser 
(322,948 mia. EUR i løbende priser).

Begrundelse

I overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 13. september 2018 afspejler 
kompromisændringsforslaget den seneste opdeling af FFR pr. program som foreslået til 
vedtagelse af ordførerne for FFR i interimsbetænkningen om forslag til Rådets forordning om 
den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det samlede beløb, som Unionen kan 
yde i støtte til interventionstyper til 
ELFUL i medfør af denne forordning for 
perioden 1. januar 2021 til 31. december 
2027 udgør 96,712 mia. EUR i 2018-
priser (108,999 mia. EUR i løbende 
priser).

Begrundelse

I overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 13. september 2018 afspejler 
kompromisændringsforslaget den seneste opdeling af FFR pr. program som foreslået til 
vedtagelse af ordførerne for FFR i interimsbetænkningen om forslag til Rådets forordning om 
den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale.

.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det samlede beløb, som Unionen 
kan yde i støtte til interventionstyper til 
landdistriktsudvikling i medfør af denne 
forordning for perioden 1. januar 2021 til 
31. december 2027 udgør 78 811 EUR 
mio. i løbende priser i overensstemmelse 
med den flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-202738.

udgår

__________________

38 Forslag til Rådets forordning om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle 
ramme for årene 2021-2027 meddelelse 
fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, COM(2018) 322 final.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 0,25 % af de midler, der er omhandlet i 
stk. 1, afsættes til finansiering af aktiviteter 
i form af teknisk bistand på initiativ af 
Kommissionen, jf. artikel 7 i forordning 
(EU) [HzR], herunder det europæiske 
netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, der er omhandlet i artikel 
113, stk. 2, i nærværende forordning, og 
Det Europæiske Innovationspartnerskab 
om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug 
som omhandlet i artikel 114 i denne 
forordning. Disse aktiviteter kan vedrøre 
forudgående og efterfølgende perioder for 
strategiske planer.

2. 0,25 % af de midler, der er omhandlet i 
artikel 79, stk. 3, afsættes til finansiering af 
aktiviteter i form af teknisk bistand på 
initiativ af Kommissionen, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) [HzR], herunder det 
europæiske netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik, der er omhandlet i artikel 
113, stk. 2, i nærværende forordning, og 
Det Europæiske Innovationspartnerskab 
om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug 
som omhandlet i artikel 114 i denne 
forordning. Disse aktiviteter kan vedrøre 
forudgående og efterfølgende perioder for 
strategiske planer.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt 
resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag I.

På grundlag af den analyse af stærke sider, 
svage sider, muligheder og trusler 
(SWOT-analyse), der er omhandlet i artikel 
103, stk. 2, og en vurdering af behovet, jf. 
artikel 96, fastlægger medlemsstaten i den 
strategiske plan en interventionsstrategi 
som omhandlet i artikel 97, hvori der 
fastsættes kvantitative mål og delmål med 
henblik på opfyldelse af de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6. 
Målene fastlægges ved anvendelse af det 
fælles sæt resultatindikatorer, der er 
fastlagt i bilag I.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører en 
mellemliggende evaluering for at 
undersøge EGFL's og ELFUL's 
effektivitet, lønsomhed, relevans, 
sammenhæng og merværdi for Unionen 
inden udgangen af det tredje år efter starten 
af gennemførelsen af de strategiske planer 
og under hensyntagen til indikatorerne i 
bilag I. Kommissionen kan anvende alle 
relevante oplysninger, der allerede er 
tilgængelige i overensstemmelse med 
artikel [128] i den [nye finansforordning].

2. Kommissionen gennemfører en 
mellemliggende evaluering for at 
undersøge EGFL's og ELFUL's 
effektivitet, lønsomhed, relevans, 
sammenhæng og merværdi for Unionen 
samt medlemsstaternes anvendelse af 
overførsler mellem direkte betalinger og 
ELFUL-bevillinger i henhold til artikel 90 
i denne forordning inden udgangen af det 
tredje år efter starten af gennemførelsen af 
de strategiske planer og under hensyntagen 
til indikatorerne i bilag I. Kommissionen 
kan anvende alle relevante oplysninger, der 
allerede er tilgængelige i 
overensstemmelse med artikel [128] i den 
[nye finansforordning].

Ændringsforslag 28
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Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører en 
efterfølgende evaluering for at undersøge 
EGFL's og ELFUL's effektivitet, 
lønsomhed, relevans, sammenhæng og 
merværdi for Unionen.

3. Kommissionen gennemfører en 
efterfølgende evaluering for at undersøge 
EGFL's og ELFUL's effektivitet, 
lønsomhed, relevans, sammenhæng og 
merværdi for Unionen samt 
medlemsstaternes anvendelse af 
overførsler mellem direkte betalinger og 
ELFUL-bevillinger i henhold til artikel 90 
i denne forordning.
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