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KORT BEGRUNDELSE

EU's forpligtelse til at respektere udviklingsvenlig politikkohærens er forankret i artikel 208 i 
Lissabontraktaten, hvor EU forpligter sig til at tage hensyn til udviklingsmål i alle politikker, 
der kan påvirke udviklingslandene, og til at undgå uoverensstemmelser mellem politikker. 
Fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug er prioriterede områder inden for rammerne af 
EU's udviklingssamarbejde. I den relevante EU-rammepolitik1 (2010) understreges 
betydningen af udviklingsvenlig politikkohærens for den globale fødevaresikkerhed, og EU's 
fælles landbrugspolitik fremhæves. Selv om den fælles landbrugspolitiks manglende 
sammenhæng med udviklingsmålene er blevet mindre i årenes løb, navnlig som følge af, at 
WTO pålagde EU at reducere den handelsforvridende offentlige landbrugsstøtte og udfase 
eksportsubsidier, er der fortsat problemer med manglende sammenhæng: 

 subsidier til landbrugsproduktion i EU, der udløser øget eksport eller import af visse 
varer til eller fra udviklingslande (f.eks. frivillig koblet støtte til produkter, der anses for 
at være følsomme for udviklingslande)

 markedsstøtteforanstaltninger, der udløser øget eksport af visse varer til udviklingslande 
(f.eks. oplagringsstøtte til skummetmælkspulver i EU, som på grund af overproduktion 
eksporteres til udviklingslande til ekstremt lave priser)

 negative klimavirkninger eller ressourcekrævende landbrugsproduktion (f.eks. forværrer 
drivhusgasemissionerne fra EU's husdyrsektor klimaændringerne og bidrager til en 
nedgang i høsten i tropiske og subtropiske områder). 

Denne forordning fastlægger målene og instrumenterne for den fælles landbrugspolitik og 
foreslår en ny "gennemførelsesmodel", som giver EU-medlemsstaterne et større ansvar for 
udformningen af den fælles landbrugspolitik. Der er kun få ændringer i substansen, bortset fra 
muligheder for at reducere ambitionsniveauet yderligere, eftersom medlemsstaterne fastsætter 
deres egne specifikke mål. Ordføreren beklager, at lovgivningsforslaget om forslaget til den 
fælles landbrugspolitik ikke forholder sig til opfordringen i 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling, som kræver en betydelig omstilling til bæredygtige fødevareproduktionssystemer 
og et skift fra højt input og et ressourceintensivt landbrug til landbrugsøkologiske praksisser 
senest i 2030.

Analysen af forslaget viste, at politikken – eftersom Kommissionen foreslår en betydelig 
kontinuitet med hensyn til indholdet af den fælles landbrugspolitik eller "business as usual" – 
fortsat vil have negative eksterne virkninger på udviklingen efter 2021: 

 Kommissionens forslag ledsages af en konsekvensanalyse med et kort kapitel om 
udviklingsvenlig politikkohærens, som ikke overbeviser ordføreren om, at forpligtelserne 
i TEUF overholdes: Med hensyn til handel hedder det, at "over 90 % af den direkte støtte 
ikke fordrejer handelen", hvilket implicit anerkender, at lidt under 10 % af den direkte 
støtte stadig er handelsforvridende 

 Afsnittet om den ekstraordinære anvendelse af markedsstøtteforanstaltninger er meget 
kort og analyserer ikke de udviklingsmæssige virkninger. De mulige negative 

1 Europa-Kommissionen, meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En EU-rammepolitik 
for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer. COM(2010)127 final. Bruxelles, 
Europa-Kommissionen, den 31. marts 2010.
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klimavirkninger af den fælles landbrugspolitik på udviklingen omtales ikke, selv om 
landbruget tegner sig for 11 % af drivhusgasemissionerne.

Eftersom forslaget til forordning ikke afslører, hvordan EU og dets medlemsstater vil sikre 
udviklingsvenlig politikkohærens, eller hvordan EU vil overvåge virkningen af den fælles 
landbrugspolitik på udviklingsområdet, foreslår ordføreren, at forordningen ændres som 
følger:

  et stærkere engagement i udviklingsvenlig politikkohærens ved at indføre 
udviklingsvenlig politikkohærens som et specifikt mål og tilføje et "udviklingskapitel"

 overvågning af den fælles landbrugspolitiks virkninger på udviklingen ved at udvide 
overvågningsrammen og indføre en klagemekanisme 

 sikring af, at subsidier, herunder koblet indkomststøtte, ikke forvolder skade, ved at 
indføre en række beskyttelsesforanstaltninger

 fastlæggelse af miljømæssige minimumsstandarder, som modtagere af direkte betalinger 
skal overholde 

 udvidelse af støtten til bælgfrugtafgrøder for at reducere sojaimport til foder

 begrænsning af negative miljø- og klimavirkninger bedre sporing af udgifter til 
klimaindsatsen.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42 og 43, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, artikel 43, stk. 2, og artikel 208,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
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Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" af 29. november 
2017 handler om den fremtidige fælles 
landbrugspolitiks udfordringer, 
målsætninger og retning i tiden efter 2020. 
Disse målsætninger omfatter behovet for, 
at den fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer modernisering 
og bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne, og mindsker den EU-
relaterede administrative byrde for 
støttemodtagerne.

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" af 29. november 
2017 handler om den fremtidige fælles 
landbrugspolitiks udfordringer, 
målsætninger og retning 
fødevaresikkerheden i tiden efter 2020. 
Disse målsætninger omfatter behovet for, 
at den fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, producerer sunde 
fødevarer, fremmer modernisering og 
bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne, mindsker udviklingsgabet 
mellem forskellige områder og mindsker 
den EU-relaterede administrative byrde for 
støttemodtagerne. I den pågældende 
meddelelse understreger man også den 
fælles landbrugspolitiks globale 
dimension og nævner Unionens tilsagn 
om at fremme politikkohærens for 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) For at tage højde for den fælles 
landbrugspolitiks globale dimension og 
betydning bør Kommissionen sikre 
sammenhæng og kontinuitet med andre 
eksterne EU-politikker og -instrumenter, 
navnlig inden for udviklingssamarbejde 
og handel. Unionens engagement med 
hensyn til udviklingsvenlig 
politikkohærens kræver, at der tages 
hensyn til udviklingsmål og -principper, 
når der udformes landbrugspolitikker, 
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navnlig for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med målene for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen.

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 såsom stigende 
koncentration af landbrugsjord 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, herunder 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen. Dette er kun muligt, hvis 
målene er ambitiøse, og et 
overvågningssystem skal sikre, at den 
fælles landbrugspolitik bidrager til at 
beskytte miljøet, biodiversiteten, 
dyrevelfærden og den sociale 
retfærdighed på EU-plan og globalt plan.
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Ændringsforslag 5

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 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, der er gearet til 
målene for bæredygtig udvikling. Ud over 
mål 2 (stop sult) er andre mål af særlig 
betydning i denne forbindelse mål 5 
(ligestilling mellem kønnene), 12 
(ansvarlig produktion og forbrug), 13 
(klimaindsats) og 15 (livet på land). Hvor 
det er relevant, bør forsknings- og 
innovationsresultater deles med 
udviklingslandene inden for rammerne af 
Unionens udviklingssamarbejde for at 
fremme en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at opfylde 
målsætningerne i den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("TEUF") og med henblik 
på at sikre, at Unionen på passende vis 
tager hånd om de nyeste udfordringer, bør 
der fastsættes en række overordnede 
målsætninger med afsæt i Kommissionens 

(11) Med henblik på at opfylde 
målsætningerne i den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("TEUF") og med henblik 
på at sikre, at Unionen på passende vis 
tager hånd om de nyeste udfordringer, bør 
der fastsættes en række overordnede 
målsætninger med afsæt i Kommissionens 
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meddelelse "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug". Der bør desuden fastsættes en 
række specifikke målsætninger på EU-
plan, som anvendes af medlemsstaterne i 
deres strategiske planer. Det er nødvendigt 
i overensstemmelse med 
konsekvensanalysen at skabe balance på 
tværs af alle dimensionerne af bæredygtig 
udvikling, og derfor bør disse specifikke 
målsætninger omsætte de overordnede 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik til mere konkrete 
prioriteter og samtidig tage højde for den 
relevante EU-lovgivning, navnlig klima-, 
energi- og miljølovgivningen.

meddelelse "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug". Der bør desuden fastsættes en 
række specifikke målsætninger på EU-
plan, som anvendes af medlemsstaterne i 
deres strategiske planer. Disse specifikke 
målsætninger bør opfylde de forskellige 
dimensioner af bæredygtig udvikling og 
samtidig omsætte de overordnede 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik til mere konkrete 
prioriteter og tage højde for den relevante 
EU-lovgivning, navnlig klima-, energi- og 
miljølovgivningen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) I betragtning af Unionens rolle 
som en stor eksportør og importør spiller 
den fælles landbrugspolitik en rolle både 
på hjemmemarkedet, men også på de 
internationale landbrugsmarkeder, hvilket 
påvirker småbøndernes livsgrundlag og 
landbrugssamfundenes og 
økosystemernes modstandsdygtighed.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 b) I overensstemmelse med 
meddelelsen om "Fremtiden for fødevarer 
og landbrug" bør den fælles 
landbrugspolitik tage hensyn til artikel 3 
og 21 i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og artikel 208 i TEUF. At 
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sikre udviklingsvenlig politikkohærens 
indebærer overholdelse af princippet om 
ikke at gøre skade ved at undgå at skabe 
negative eksterne virkninger ((f.eks. 
gennem skovrydning eller skadelig 
dumping), overholdelse af den europæiske 
konsensus om udvikling og dens 
forpligtelse til at nå de mål, der er fastsat i 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling, samt retten til udvikling som 
defineret i erklæringen om retten til 
udvikling1a

__________________
1a Vedtaget ved FN's Generalforsamlings 
resolution 41/128 af 4. december 1986.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) En mere intelligent, moderne og 
bæredygtig fælles landbrugspolitik bør 
favne både forskning og innovation med 
henblik på at tjene multifunktionaliteten i 
Unionens landbrugs- og fødevaresystemer, 
investere i teknologisk udvikling og 
digitalisering og forbedre adgangen til 
upartisk, velfunderet, relevant og ny viden.

(12) En mere intelligent, moderne og 
bæredygtig fælles landbrugspolitik bør 
favne både forskning og innovation med 
henblik på at producere sundere 
fødevarer, navnlig ved gradvis at opnå 
pesticidfri landbrug, mindske 
fattigdommen, tjene multifunktionaliteten i 
Unionens landbrugs- og fødevaresystemer, 
investere i teknologisk udvikling, 
digitalisering og agro-økologiske metoder, 
forbedre adgangen til upartisk, velfunderet, 
relevant og ny viden samt skabe 
muligheder for landbrugerne til at 
udveksle oplysninger til fordel for 
landsbysamfundene og landbrugssektoren 
på verdensplan. Der bør indarbejdes et 
kønsperspektiv og navnlig styrkelse af 
kvinders stilling i den fælles 
landbrugspolitik, og medlemsstaterne bør 
i de strategiske planer udvikle 
delprogrammer, som støtter kvindelige 
landbrugere med henblik på at udnytte 
finansielle instrumenter og opgradere 
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deres viden og færdigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I henhold til den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik bør Unionen fastlægge 
målsætninger på EU-plan og fastsætte de 
interventionstyper og grundlæggende krav, 
der bør gælde for medlemsstaterne, mens 
medlemsstaterne bør have ansvaret for at 
omsætte disse rammer til støtteordninger, 
der gælder for støttemodtagerne. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne agere i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og de almindelige principper i 
EU-retten og sikre, at retsgrundlaget for at 
yde støtte fra Unionen til støttemodtagere 
tager udgangspunkt i deres strategiske 
planer og overholder principperne og 
kravene i denne forordning og den 
[horisontale forordning].

(13) I henhold til den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik bør Unionen fastlægge 
målsætninger på EU-plan og fastsætte de 
interventionstyper og grundlæggende krav, 
der bør gælde for medlemsstaterne, mens 
medlemsstaterne bør have ansvaret for at 
omsætte disse rammer til støtteordninger, 
der gælder for støttemodtagerne. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne agere i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, de almindelige principper i 
EU-retten, Unionens forpligtelse til at 
sikre udviklingsvenlig politikkohærens i 
udviklingen af den fælles 
landbrugspolitiks støtteinstrumenter og 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og sikre, at retsgrundlaget for at 
yde støtte fra Unionen til støttemodtagere 
tager udgangspunkt i deres strategiske 
planer og overholder principperne og 
kravene i denne forordning og den 
[horisontale forordning].

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at fremme en 
intelligent og modstandsdygtig 
landbrugssektor og sikre, at landbrugerne 
er garanteret en rimelig indtægtsstøtte, bør 
direkte betalinger fortsat udgøre en vigtig 

(14) Med henblik på at fremme en 
intelligent og modstandsdygtig 
landbrugssektor og sikre, at landbrugerne 
er garanteret en rimelig indtægtsstøtte, bør 
direkte betalinger fortsat udgøre en vigtig 
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del af politikken. Ligeledes er det for at 
forbedre landbrugernes markedsbelønning 
nødvendigt at investere i 
omstruktureringen af bedrifter, 
modernisering, innovation, diversificering 
og udbredelse af nye teknologier.

del af politikken. Ligeledes er det for at 
forbedre landbrugernes markedsbelønning 
nødvendigt at investere i 
omstruktureringen af bedrifter, 
modernisering, innovation, diversificering 
og udbredelse af nye teknologier. Desuden 
bør Unionens investeringsstrategier 
tilskynde til ansvarlige investeringer i 
bæredygtigt landbrug, navnlig med 
hensyn til forarbejdning og 
værdiforøgelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvad angår den fælles 
landbrugspolitiks øgede 
markedsorientering som omhandlet i 
meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug" kan markedseksponering, 
klimaændringer og de dertil knyttede 
ekstreme vejrfænomeners øgede hyppighed 
og voldsomhed samt kriser på sundheds- 
og plantesundhedsområdet føre til risiko 
for prisvolatilitet og voksende pres på 
indtægterne. Selv om landbrugerne i sidste 
ende selv er ansvarlige for udformningen 
af deres bedriftsstrategier, bør der derfor 
etableres en stærk ramme, som sikrer 
passende risikostyring. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne og landbrugerne 
kunne trække på en EU-platform om 
risikostyring med henblik på 
kapacitetsopbygning, der skal udstyre 
landbrugerne med passende finansielle 
investeringsinstrumenter og give dem 
adgang til driftskapital, uddannelse, 
videnoverførsel og rådgivning.

(15) Hvad angår den fælles 
landbrugspolitiks øgede orientering mod 
det europæiske marked som omhandlet i 
meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug" kan markedseksponering, 
klimaændringer og de dertil knyttede 
ekstreme vejrfænomeners øgede hyppighed 
og voldsomhed samt kriser på sundheds- 
og plantesundhedsområdet føre til risiko 
for prisvolatilitet og voksende pres på 
indtægterne. Selv om landbrugerne i sidste 
ende selv er ansvarlige for udformningen 
af deres bedriftsstrategier, bør der derfor 
etableres en stærk ramme for 
markedsregulering og for at sikre 
passende styring af sundheds- og 
klimarisici, hvorved de faldgruber og 
problemer, der er opstået i andre 
modeller, som er vedtaget verden over, 
undgås. Med henblik herpå bør 
medlemsstaterne og landbrugerne kunne 
trække på en EU-platform om risikostyring 
med henblik på kapacitetsopbygning, der 
skal udstyre landbrugerne med passende 
finansielle investeringsinstrumenter og 
give dem adgang til driftskapital, 
uddannelse, videnoverførsel og rådgivning.



PE629.646v02-00 12/58 AD\1176613DA.docx

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er fremover en vigtig prioritet 
for Unionens landbrug og skovbrug at 
styrke miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen 
og bidrage til opfyldelsen af Unionens 
miljø- og klimamålsætninger. Den fælles 
landbrugspolitiks struktur bør derfor 
afspejle større ambitioner for så vidt angår 
disse målsætninger. I henhold til 
gennemførelsesmodellen bør tiltag, der 
iværksættes med henblik på at bekæmpe 
miljøforringelser og klimaændringer, være 
resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF 
bør i den forbindelses betragtes som en 
resultatforpligtelse.

(16) Det er fremover en vigtig prioritet 
for Unionens landbrug og skovbrug at 
styrke miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen 
og bidrage til opfyldelsen af Unionens 
miljø- og klimamålsætninger. Den fælles 
landbrugspolitiks struktur bør derfor 
afspejle større ambitioner og bør 
fremskyndes for at opfylde disse 
målsætninger og ved at gøre landbruget til 
en stærk grundpille i kampen mod 
klimaændringer. I henhold til 
gennemførelsesmodellen bør tiltag, der 
iværksættes med henblik på at bekæmpe 
miljøforringelser og klimaændringer, være 
resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF 
bør i den forbindelses betragtes som en 
resultatforpligtelse. Mange landområder i 
Unionen kæmper med strukturelle 
problemer som eksempelvis mangel på 
attraktive beskæftigelsesmuligheder, 
manglende færdigheder, underinvestering i 
konnektivitet, infrastruktur og basale 
tjenester samt en markant ungdomsflugt. 
Det er derfor yderst vigtigt at styrke den 
socioøkonomiske struktur i disse områder i 
overensstemmelse med Cork 2.0-
erklæringen, navnlig gennem oprettelse af 
arbejdspladser, herunder i tredjelande for 
den voksende befolkning i disse, og 
generationsskifte, ved at flytte 
Kommissionens arbejdspladser og vækst til 
landområderne samt fremme social 
inklusion, generationsskifte og udviklingen 
af "intelligente landsbyer" i hele Europa. 
Som omhandlet i meddelelsen "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" har nye 
værdikæder i landdistrikterne såsom 
vedvarende energi, den voksende 
bioøkonomi, den cirkulære økonomi og 
økoturisme et godt potentiale for vækst og 
beskæftigelse i landområderne. I den 
forbindelse kan finansielle instrumenter og 
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InvestEU-garantien spille en afgørende 
rolle, når der skal sikres adgang til 
finansiering og fremme af bedrifters og 
virksomheders vækstmuligheder. Der er 
potentielt beskæftigelsesmuligheder i 
landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere 
med lovligt ophold, hvilket kan fremme 
deres sociale og økonomiske integration, 
navnlig inden for rammerne af strategierne 
for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Mange landområder i Unionen kæmper 
med strukturelle problemer som 
eksempelvis mangel på attraktive 
beskæftigelsesmuligheder, manglende 
færdigheder, underinvestering i 
konnektivitet, infrastruktur og basale 
tjenester samt en markant ungdomsflugt. 
Det er derfor yderst vigtigt at styrke den 
socioøkonomiske struktur i disse områder i 
overensstemmelse med Cork 2.0-
erklæringen, navnlig gennem oprettelse af 
arbejdspladser og generationsskifte, ved at 
flytte Kommissionens arbejdspladser og 
vækst til landområderne samt fremme 
social inklusion, generationsskifte og 
udviklingen af "intelligente landsbyer" i 
hele Europa. Som omhandlet i meddelelsen 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" har 
nye værdikæder i landdistrikterne såsom 
vedvarende energi, den voksende 
bioøkonomi, den cirkulære økonomi og 
økoturisme et godt potentiale for vækst og 
beskæftigelse i landområderne. I den 
forbindelse kan finansielle instrumenter og 
InvestEU-garantien spille en afgørende 
rolle, når der skal sikres adgang til 
finansiering og fremme af bedrifters og 
virksomheders vækstmuligheder. Der er 
potentielt beskæftigelsesmuligheder i 
landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere 
med lovligt ophold, hvilket kan fremme 
deres sociale og økonomiske integration, 
navnlig inden for rammerne af strategierne 
for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Den fælles landbrugspolitik bør 
fortsat garantere fødevaresikkerheden, 
hvilket betyder adgang til tilstrækkelige, 
sikre og nærende fødevarer til enhver tid. 
Den bør desuden bidrage til at forbedre det 
europæiske landbrugs reaktion på 
samfundets krav til fødevarer og sundhed, 
herunder kravene til bæredygtig 
produktion, sundere fødevarer, madspild 
og dyrevelfærd. Den fælles 
landbrugspolitik bør fortsat fremme 
produktion med særlige og nyttige 
karakteristika og samtidig hjælpe 
landbrugerne med proaktivt at tilpasse 
deres produktion efter markedssignalerne 
og forbrugernes krav.

(17) Den fælles landbrugspolitik bør 
fortsat garantere fødevaresikkerheden i 
Unionen, hvilket betyder adgang til 
tilstrækkelige, sikre og nærende fødevarer 
til enhver tid og forøgelse af produktionen 
af planteprotein i Unionen. Den bør 
desuden bidrage til at forbedre det 
europæiske landbrugs reaktion på 
samfundets krav til fødevarer og sundhed, 
herunder kravene til bæredygtig 
produktion, sundere fødevarer, reduktion af 
madspild og forbedret dyrevelfærd. Den 
fælles landbrugspolitik bør fortsat fremme 
produktion med særlige og nyttige 
karakteristika og samtidig hjælpe 
landbrugerne med proaktivt at tilpasse 
deres produktion efter markedssignalerne 
og forbrugernes krav, også gennem adgang 
til jord til rimelige priser, tilskynde unge 
landbrugere til at etablere sig i 
virksomheder og ved at fremme korte 
forsyningskæder og lokale indkøb. 
Medlemsstaterne bør sikre, at der ydes 
finansiel støtte til landbrugerne til at 
erhverve nye færdigheder, som er 
nødvendige for, at de kan tilpasse deres 
produktion med henblik på at 
imødekomme forbrugernes skiftende 
behov og beskytte 
indtjeningsmulighederne i 
landsbysamfundene rundt om i verden. 
Uden at det berører dens karakter af en 
intern EU-politik, bør det overvejes reelt 
at integrere den fælles landbrugspolitik i 
verdensøkonomien, både med hensyn til 
de muligheder og det ansvar, der 
udspringer heraf for Unionen og dens 
globale partnere. Hvad angår 
udviklingslandene bør udviklingsvenlig 
politikkohærens være rettesnoren for 
Unionen og dens medlemsstater.



AD\1176613DA.docx 15/58 PE629.646v02-00

DA

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Med henblik på at bekræfte deres 
tilslutning til målene for bæredygtig 
udvikling i 2030-dagsordenen og 
Parisaftalen bør Unionen og dens 
medlemsstater overgå til et nyt europæisk 
fødevare- og landbrugssystem i 
overensstemmelse med den forandrende 
karakter af 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen, der 
er baseret på konklusionerne fra den 
internationale vurdering af viden, 
videnskab og teknologi inden for 
landbrug og anbefalingerne fra FN's 
særlige rapportør om retten til mad. Dette 
bør derfor omfatte fremme af 
diversificeret og bæredygtigt landbrug og 
modstandsdygtige landbrugsmetoder, som 
bidrager til at beskytte og udvide 
naturressourcerne, styrke økosystemerne 
og deres evne til at tilpasse sig til og 
afbøde klimaændringer. 
Foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning, bør derfor ikke bringe 
fødevareproduktions- og 
forarbejdningskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed i 
udviklingslandene, navnlig de mindst 
udviklede lande, i fare.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Unionen bør bidrage til at 
garantere den globale fødevaresikkerhed 
ved at minimere udviklingslandenes 
afhængighed af import af fødevarer og 
dermed styrke deres modstandsdygtighed 
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over for eksterne chok i forbindelse med 
f.eks. prisudsving for landbrugsråvarer 
eller naturkatastrofer. Med henblik herpå 
bør den nye fælles landbrugspolitik 
bidrage til at udnytte potentialet hos små 
landbrugere og små 
landbrugsvirksomheder i 
udviklingslandene med henblik på at øge 
og diversificere fødevareproduktionen for 
at kunne reagere på de nationale og 
regionale markeder.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Med henblik på at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling, navnlig mål 1 
(afskaf fattigdom) og mål 2 (stop sult), 
sikre udviklingsvenlig politikkohærens i 
overensstemmelse med artikel 208 TEUF 
og opfylde kravene i den europæiske 
konsensus om udvikling bør den fælles 
landbrugspolitik støtte bæredygtige 
familiebedrifter i udviklingslandene for at 
sikre fødevaresikkerheden lokalt og 
modvirke landbefolkningens afvandring. 
Derfor bør landbrugsprodukter fra EU 
ikke eksporteres til priser, der ikke dækker 
produktionsomkostningerne.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Idet der bygges videre på den 
foregående 
krydsoverensstemmelsesordning, der 
gennemføres frem til 2020, knytter den nye 
konditionalitetsordning fuld modtagelse af 
EU-landbrugsstøtte til støttemodtagerens 

(21) Idet der bygges videre på den 
foregående 
krydsoverensstemmelsesordning, der 
gennemføres frem til 2020, knytter den nye 
konditionalitetsordning fuld modtagelse af 
EU-landbrugsstøtte til støttemodtagerens 
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overholdelse af grundlæggende standarder 
vedrørende miljø, klimaændringer, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd. I strømlinet form omfatter 
de grundlæggende standarder en liste over 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
("LF") og normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM-normer"). Disse 
grundlæggende standarder bør tage bedre 
højde for udfordringerne på miljø- og 
klimaområdet og for den fælles 
landbrugspolitiks nye miljøstruktur og 
dermed bidrage til mere ambitiøse miljø- 
og klimaforpligtelser, som Kommissionen 
omtalte i sine meddelelser om "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" og den flerårige 
finansielle ramme ("FFR"). Konditionalitet 
sigter mod at bidrage til udviklingen af 
bæredygtigt landbrug ved at gøre 
støttemodtagerne mere bevidste om 
nødvendigheden af at respektere disse 
grundlæggende standarder. Den sigter også 
mod at gøre den fælles landbrugspolitik 
mere forenelig med samfundets 
forventninger ved at skabe større 
sammenhæng mellem denne politik og 
målsætningerne for miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærden. 
Konditionalitet bør være en integreret del 
af den fælles landbrugspolitiks 
miljøstruktur som en del af grundscenariet 
for mere ambitiøse miljø- og 
klimaforpligtelser og bør i udstrakt omfang 
anvendes i hele Unionen. Medlemsstaterne 
bør sikre, at der, i tilfælde af at landbrugere 
ikke overholder disse krav, anvendes 
sanktioner, som står i et rimeligt forhold til 
den manglende overholdelse, er effektive 
og virker afskrækkende, i 
overensstemmelse med [den horisontale 
forordning].

overholdelse af grundlæggende standarder 
vedrørende miljø, klimaændringer, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd. I strømlinet form omfatter 
de grundlæggende standarder en liste over 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
("LF") og normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM-normer"). Disse 
grundlæggende standarder bør tage bedre 
højde for udfordringerne på miljø- og 
klimaområdet og for den fælles 
landbrugspolitiks nye miljøstruktur og 
dermed bidrage til mere ambitiøse miljø- 
og klimaforpligtelser, som Kommissionen 
omtalte i sine meddelelser om "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" og den flerårige 
finansielle ramme ("FFR"). Der bør tages 
hensyn til udviklingsvenlig 
politikkohærens i forbindelse med 
udformning, gennemførelse og vurdering 
af de ovennævnte krav og standarder. 
Konditionalitet sigter mod at bidrage til 
udviklingen af bæredygtigt landbrug ved at 
gøre støttemodtagerne mere bevidste om 
nødvendigheden af at respektere disse 
grundlæggende standarder. Den sigter også 
mod at gøre den fælles landbrugspolitik 
mere forenelig med samfundets 
forventninger ved at skabe større 
sammenhæng mellem denne politik og 
målsætningerne for miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærden. 
Konditionalitet bør være en integreret del 
af den fælles landbrugspolitiks 
miljøstruktur som en del af grundscenariet 
for mere ambitiøse miljø- og 
klimaforpligtelser og bør i udstrakt omfang 
anvendes i hele Unionen. Medlemsstaterne 
bør sikre, at der, i tilfælde af at landbrugere 
ikke overholder disse krav, anvendes 
sanktioner, som står i et rimeligt forhold til 
den manglende overholdelse, er effektive 
og virker afskrækkende, i 
overensstemmelse med [den horisontale 
forordning].

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Med henblik på at forbedre 
landbrugsbedrifternes og 
landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige 
forvaltning og overordnede performance 
bør medlemsstaterne oprette 
bedriftsrådgivningstjenester, der dækker 
den økonomiske, miljømæssige og sociale 
dimension og udpeger nødvendige 
forbedringer for så vidt angår alle 
foranstaltninger på bedriftsniveau, der er 
omhandlet i de strategiske planer. Disse 
bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe 
landbrugere og andre modtagere af EU-
landbrugsstøtte med at opbygge en bedre 
forståelse af forholdet mellem bedrifts- og 
arealforvaltning på den ene side og visse 
standarder, krav og oplysninger, herunder 
vedrørende miljø- og klima, på den anden 
side. Listen over sidstnævnte omfatter 
standarder, der gælder for eller er 
nødvendige for landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som 
er omhandlet i de strategiske planer, og de 
der er fastsat i lovgivning om vand, 
bæredygtig brug af pesticider samt 
initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel 
resistens og risikostyring. Med henblik på 
at øge kvaliteten af og effektiviteten i 
rådgivningen bør medlemsstaterne 
integrere konsulenterne i de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS"), således at 
de kan bidrage med ajourført teknologisk 
og videnskabelig viden, der er tilvejebragt 
på baggrund af forskning og innovation.

(24) Med henblik på at forbedre 
landbrugsbedrifternes og 
landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige 
forvaltning og overordnede performance 
bør medlemsstaterne oprette 
bedriftsrådgivningstjenester, der dækker 
den økonomiske, miljømæssige og sociale 
dimension og udpeger nødvendige 
forbedringer for så vidt angår alle 
foranstaltninger på bedriftsniveau, der er 
omhandlet i de strategiske planer. Disse 
bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe 
landbrugere og andre modtagere af EU-
landbrugsstøtte med at opbygge en bedre 
forståelse af forholdet mellem bedrifts- og 
arealforvaltning på den ene side og visse 
standarder, krav og oplysninger, herunder 
vedrørende miljø- og klima, på den anden 
side. Listen over sidstnævnte omfatter 
standarder, der gælder for eller er 
nødvendige for landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som 
er omhandlet i de strategiske planer, og de 
der er fastsat i lovgivning om vand, 
bæredygtig brug af pesticider samt 
initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel 
resistens og risikostyring. Med henblik på 
at øge kvaliteten af og effektiviteten i 
rådgivningen bør medlemsstaterne 
integrere konsulenterne i de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS"), således at 
de kan bidrage med ajourført teknologisk 
og videnskabelig viden, der er tilvejebragt 
på baggrund af forskning og innovation. 
Rådgivere bør også uddannes i at bibringe 
en bedre forståelse af den fælles 
landbrugspolitiks globale dimension.

Begrundelse

Det er ikke alle landbrugere, der er direkte involveret i international handel eller er bekendt 
med den internationale handels indbyrdes forbindelser eller globale påvirkning af miljøet og 
klimaet. Bedriftsrådgivningstjenester giver mulighed for at øge bevidstheden og integrere den 
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private sektor yderligere i EU's fælles indsats for at tackle udfordringerne på internationalt 
plan.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den fælles landbrugspolitik bør 
sikre, at medlemsstaterne øger 
miljøindsatsen, samtidig med at der tages 
hensyn til lokale behov og landbrugernes 
faktiske forhold. Medlemsstaterne bør i 
deres strategiske planer under 
interventionstyper med direkte betalinger 
fastsætte frivillige økoordninger for 
landbrugere, der koordineres fuldt ud med 
andre relevante interventioner. 
Medlemsstaterne bør beslutte at yde en 
sådan støtte som en betaling, der ydes 
enten som incitament og godtgørelse for 
levering af offentlige goder i form af 
praksis i landbruget, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, eller som kompensation 
for indførelsen af sådan praksis. I begge 
tilfælde bør de sigte på at forbedre den 
fælles landbrugspolitiks performance på 
miljø- og klimaområdet og bør derfor 
betragtes som tiltag, som går ud over de 
obligatoriske krav, der allerede er fastsat i 
konditionalitetsordningen. 
Medlemsstaterne kan beslutte at oprette 
økoordninger for praksisser såsom 
forbedret forvaltning af permanente 
græsningsarealer og landskabstræk samt 
økologisk landbrug. Disse ordninger kan 
også omfatte opstartsordninger, der kan 
bruges som betingelse for at påtage sig 
mere ambitiøse 
landdistriktsudviklingsforpligtelser.

(31) Den fælles landbrugspolitik bør 
sikre, at medlemsstaterne øger 
miljøindsatsen, samtidig med at der tages 
hensyn til lokale behov og landbrugernes 
faktiske forhold. Medlemsstaterne bør i 
deres strategiske planer under 
interventionstyper med direkte betalinger 
fastsætte frivillige økoordninger for 
landbrugere, der koordineres fuldt ud med 
andre relevante interventioner. 
Medlemsstaterne bør beslutte at yde en 
sådan støtte som en betaling, der ydes 
enten som incitament og godtgørelse for 
levering af offentlige goder i form af 
praksis i landbruget, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, eller som kompensation 
for indførelsen af sådan praksis. I begge 
tilfælde bør de sigte på at forbedre den 
fælles landbrugspolitiks performance på 
miljø- og klimaområdet og bør derfor 
betragtes som tiltag, som går ud over de 
obligatoriske krav, der allerede er fastsat i 
konditionalitetsordningen. 
Medlemsstaterne kan beslutte at oprette 
økoordninger for at fremme miljøvenlige 
produktionsmodeller og fremme enhver 
form for praksisser såsom bl.a. forbedret 
forvaltning af permanente græsningsarealer 
og landskabstræk samt økologisk landbrug. 
Disse ordninger kan også omfatte 
opstartsordninger, der kan bruges som 
betingelse for at påtage sig mere ambitiøse 
landdistriktsudviklingsforpligtelser.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at anvende en del af det 
finansielle loft, der er til rådighed for 
direkte betalinger, til koblet indkomststøtte 
med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten i visse sektorer og visse 
former for produktion, som er særlig vigtig 
af sociale, økonomiske eller miljømæssige 
grunde, og som har det svært på visse 
områder. Desuden bør medlemsstaterne 
have mulighed for at anvende yderligere en 
del af det finansielle loft, der er til rådighed 
for direkte betalinger, til koblet 
indkomststøtte med henblik på at støtte 
produktionen af proteinafgrøder og derved 
reducere Unionens underskud på dette 
område.

(32) Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at anvende en del af det 
finansielle loft, der er til rådighed for 
direkte betalinger, til koblet indkomststøtte 
med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten i visse sektorer og visse 
former for produktion, som er særlig vigtig 
af sociale, økonomiske eller miljømæssige 
grunde, og som har det svært på visse 
områder. Koblet indkomststøtte bør 
opfylde klare miljømæssige eller 
socioøkonomiske behov eller fordele eller 
bør ydes til produktionsmetoder, der går 
videre end de standarder, der er fastsat i 
krydsoverensstemmelsessystemet. 
Medlemsstaterne bør i deres strategiske 
planer tydeligt forklare, hvorfor tildeling 
af koblet støtte vil skabe merværdi for 
indsatsen for at forfølge økonomiske, 
sociale eller miljømæssige målsætninger, 
og hvorfor lignende mål ikke kan opnås 
med foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne. Koblet indkomststøtte 
bør i overensstemmelse med 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen ikke have negative 
virkninger for udviklingslandene og bør 
ikke skabe forvridninger på det indre og 
det internationale marked. Desuden bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende yderligere en del af det finansielle 
loft, der er til rådighed for direkte 
betalinger, til koblet indkomststøtte med 
henblik på at støtte produktionen af 
proteinafgrøder og derved reducere 
Unionens underskud på dette område og 
således mindske dens afhængighed af 
importeret dyrefoder, navnlig soja- og 
oliepalmeprodukter, som er årsag til 
skovrydning, land grabbing, tab af 
biodiversitet og fordrivelse af 
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lokalsamfund. Hvis proteinafgrøder 
importeres fra tredjelande, bør de 
certificeres af Unionen som værende 
produceret på en bæredygtig måde. 
Betalinger for støtte til produktion af 
bælgplanter bør være i overensstemmelse 
med de forslag, som Kommissionen 
fremsatte i sin rapport til Rådet og 
Europa-Parlamentet om udviklingen af 
planteproteinsektoren i Den Europæiske 
Union. Ansvarlig import af 
planteproteiner til Unionen bør fremmes 
ved indførelse af en omfattende 
handlingsplan som led i en EU-dækkende 
bælgplantestrategi, der tager sigte på at 
mindske afhængigheden af import af soja 
og foderstoffer fra tredjelande.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) I lyset af den igangværende 
udvikling af digitalisering inden for 
landbrugssektoren bør medlemsstaterne 
kunne udarbejde delprogrammer til 
forbedring af digitale færdigheder i 
landdistrikterne og træffe yderligere 
foranstaltninger til at minimere den 
digitale kløft mellem kønnene ved at lette 
kvinders adgang til livslang læring, 
erhvervsuddannelse og faglig uddannelse 
i landdistrikterne.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Det bør sikres, at koblet 
indkomststøtte overholder Unionens 
internationale forpligtelser. Disse omfatter 

(33) Det bør sikres, at koblet 
indkomststøtte overholder Unionens 
internationale forpligtelser og de generelle 
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navnlig kravene i aftalememorandummet 
mellem Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab og Amerikas Forenede Stater 
om visse olieafgrøder inden for rammerne 
af GATT17, som dette finder anvendelse 
efter ændringer af EU's særskilte basisareal 
for olieafgrøder, jf. ændringen i 
sammensætningen af Den Europæiske 
Union. Kommissionen bør tillægges 
beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesretsakter om supplerende 
bestemmelser herom.

bestemmelser om dens optræden udadtil. 
Disse omfatter navnlig kravene i 
aftalememorandummet mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Amerikas Forenede Stater om visse 
olieafgrøder inden for rammerne af 
GATT17, som dette finder anvendelse efter 
ændringer af EU's særskilte basisareal for 
olieafgrøder, jf. ændringen i 
sammensætningen af Den Europæiske 
Union. Kommissionen bør tillægges 
beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesretsakter om supplerende 
bestemmelser herom.

_________________ _________________
17 Aftalememorandum mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Amerikas Forenede Stater om visse 
olieafgrøder inden for rammerne af GATT 
(EFT L 147 af 18.6.1993).

17 Aftalememorandum mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Amerikas Forenede Stater om visse 
olieafgrøder inden for rammerne af GATT 
(EFT L 147 af 18.6.1993).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) For at sikre, at interventioner er i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til udviklingsvenlig 
politikkohærens, bør der indføres en 
løbende og omfattende overvågning. 
Vurderingen af den fælles 
landbrugspolitiks eksterne virkninger bør 
foretages systematisk, dvs. ved hjælp af 
indikatorer for målene for bæredygtig 
udvikling. På dette grundlag bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med regler, 
der fastlægger passende foranstaltninger 
til overvågningen. I denne forbindelse bør 
Kommissionen udvide mandatet for EU-
markedsobservatorierne til at omfatte 
overvågning af den fælles 
landbrugspolitiks globale dimension, 
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navnlig import og eksport til og fra de 
mindst udviklede lande. Der bør lægges 
særlig vægt på produkter, der anses for at 
være følsomme for partnerlandene, og på 
produkter, der er fremstillet af de 
sektorer, hvor der er tildelt koblede 
betalinger under den fælles 
landbrugspolitik, og hvor der anvendes 
krisestyringsforanstaltninger under den 
fælles landbrugspolitik. Når systemet for 
tidlig varsling viser brud på forpligtelsen 
til udviklingsvenlig politikkohærens, bør 
det indlede dialoger med partnere i 
udviklingslande med henblik på at foreslå 
passende foranstaltninger for at løse de 
problemer, der giver anledning til 
bekymring.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (34a) For at sikre, at koblet 
indkomststøtte i bomuldssektoren 
overholder Unionens internationale 
forpligtelser vedrørende udviklingsvenlig 
politikkohærens, bør de medlemsstater, 
der indsætter en sådan støtte, overvåge 
dens produktions- og handelsmæssige 
konsekvenser og rapportere til 
Kommissionen med henblik på at lette 
Kommissionens overvågning af 
bomuldsproduktionens indvirkning på 
bomuldsproduktionen i partnerlande, der 
er udviklingslande, navnlig med hensyn 
til fødevaresikkerhed.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Der bør indføres en ordning for 
sektoren for bælgfrugtafgrøder med tre 
mål. For det første nedbringelse af 
afhængigheden af koncentreret 
foderblanding, der indeholder soja, 
navnlig importeret soja, der stammer fra 
lande, der for nylig er blevet afskovet eller 
er blevet omlagt, i overensstemmelse med 
SDG 15, EU's løfte om nul skovrydning 
og eksisterende tilsagn fra private 
virksomheder om nul skovrydning. For 
det andet lukning af næringsstofkredsløb 
og kobling af disse til lokale og regionale 
afvandingsområder i overensstemmelse 
med vandrammedirektivet. For det tredje 
fremme af lokale og regionale markeder 
for fødevarer og foderstoffer og lokalt 
tilpassede lavinputfrøsorter. 
Monokulturelle eller kontinuerlige 
afgrøder med bælgfrugtafgrøder bør ikke 
understøttes af disse betalinger.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik bør også søges opfyldt 
gennem støtte til investeringer, produktive 
såvel som ikkeproduktive, på bedriften 
som uden for bedriften. Sådanne 
investeringer kan vedrøre infrastruktur af 
betydning for udviklingen, 
moderniseringen eller tilpasningen til 
klimaændringer af landbrug og skovbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
skovlandbrugspraksis samt energi- og 

(41) Målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik bør også søges opfyldt 
gennem støtte til investeringer, produktive 
såvel som ikkeproduktive, på bedriften 
som uden for bedriften. Sådanne 
investeringer kan vedrøre infrastruktur af 
betydning for udviklingen, 
moderniseringen eller tilpasningen til 
klimaændringer af landbrug og skovbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
skovlandbrugspraksis samt energi- og 
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vandforsyning og energi- og 
vandbesparelser. Med henblik på bedre at 
kunne sikre overensstemmelse mellem de 
strategiske planer og Unionens 
målsætninger og sikre lige vilkår for alle 
medlemsstater er der i denne forordning 
medtaget en negativliste over 
investeringsemner.

vandforsyning og energi- og 
vandbesparelser. Med henblik på bedre at 
kunne sikre overensstemmelse mellem de 
strategiske planer og Unionens 
målsætninger og sikre lige vilkår for alle 
medlemsstater er der i denne forordning 
medtaget en negativliste over 
investeringsemner. I betragtning af 
Unionens rapporter, strategier og 
mekanismer såsom dens eksterne 
investeringsplan og alliance mellem 
Afrika og Europa om bæredygtige 
investeringer og beskæftigelse samt den 
kommende rapport fra Taskforcen 
vedrørende Afrikas Landdistrikter bør 
landbrugerne også tilskyndes til at 
investere på ansvarlig vis i 
udviklingslandene. 

Begrundelse

Ved at yde vejledning og garantier, der bidrager til at dække potentielle risici, kan EU og dets 
medlemsstater effektivt give landbrugere incitamenter til ansvarlig investering i 
udviklingslande. Landbrugerne bør have mulighed for at opveje eventuelle negative aspekter 
af den fælles landbrugspolitiks støtte gennem sådanne investeringer.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) I meddelelsen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" nævnes udveksling 
af viden og fokus på innovation som en 
tværgående målsætning for den nye fælles 
landbrugspolitik. Den fælles 
landbrugspolitik bør fortsat støtte den 
interaktive innovationsmodel, der forbedrer 
samarbejdet mellem aktørerne for at sikre 
bedst mulig brug af supplerende typer 
viden med henblik på at styrke udbredelsen 
af praktiske løsninger. 
Bedriftsrådgivningstjenesterne bør styrkes 
inden for rammerne af AKIS. De 
strategiske planer bør indeholde 

(46) I meddelelsen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" nævnes udveksling 
af viden og fokus på innovation som en 
tværgående målsætning for den nye fælles 
landbrugspolitik. Den fælles 
landbrugspolitik bør fortsat støtte den 
interaktive innovationsmodel, der forbedrer 
samarbejdet mellem aktørerne for at sikre 
bedst mulig brug af supplerende typer 
viden med henblik på at styrke udbredelsen 
af praktiske løsninger. 
Bedriftsrådgivningstjenesterne bør styrkes 
inden for rammerne af AKIS. De 
strategiske planer bør indeholde 
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oplysninger om, hvordan 
rådgivningstjenester, forskningsverdenen 
og landdistriktsnetværkene vil samarbejde. 
Hver medlemsstat eller region, alt efter 
hvad der er relevant, kan finansiere en 
række aktioner målrettet videnudveksling 
og innovation ved at anvende de 
interventionstyper, der er omhandlet i 
denne forordning.

oplysninger om, hvordan 
rådgivningstjenester, forskningsverdenen 
og landdistriktsnetværkene vil samarbejde. 
Der bør sørges for udveksling med 
eksperter inden for udviklingssamarbejde 
for at lette overførslen af viden og bedste 
praksis til udviklingslandene. Hver 
medlemsstat eller region, alt efter hvad der 
er relevant, kan finansiere en række 
aktioner målrettet videnudveksling og 
innovation ved at anvende de 
interventionstyper, der er omhandlet i 
denne forordning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Med henblik på at sikre 
tilstrækkelig finansiering til bestemte 
prioriteter bør der fastsættes bestemmelser 
om minimumsbeløbet for finansielle 
tildelinger til disse prioriteter i forbindelse 
med støtte fra ELFUL. For at sikre lige 
vilkår for alle landbrugere bør der 
fastsættes en maksimumstildeling for 
koblet støtte med direkte betalinger. 
Desuden bør medlemsstaterne have 
mulighed for at anvende yderligere en del 
af det finansielle loft, der er til rådighed for 
direkte betalinger, til koblet indkomststøtte 
specifikt med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten af produktionen af 
proteinafgrøder.

(51) Med henblik på at sikre 
tilstrækkelig finansiering til bestemte 
prioriteter bør der fastsættes bestemmelser 
om minimumsbeløbet for finansielle 
tildelinger til disse prioriteter i forbindelse 
med støtte fra ELFUL. For at sikre lige 
vilkår for alle landbrugere, såvel inden for 
som uden for Unionen, bør der fastsættes 
en maksimumstildeling for koblet støtte 
med direkte betalinger. Desuden bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende yderligere en del af det finansielle 
loft, der er til rådighed for direkte 
betalinger, til koblet indkomststøtte 
specifikt med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten af produktionen af 
proteinafgrøder for at begrænse import fra 
tredjelande.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 55
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Med henblik på at sikre at de 
strategiske planer har en klar strategisk 
linje og med henblik på at fremme 
sammenhængen med andre EU-politikker, 
navnlig med allerede eksisterende 
langfristede nationale mål, der udspringer 
af EU-lovgivning som f.eks. de aftaler, der 
vedrører klimaændringer, skove, 
biodiversitet og vand, bør der kun foreligge 
én strategisk plan pr. medlemsstat.

(55) Med henblik på at sikre at de 
strategiske planer har en klar strategisk 
linje og med henblik på at fremme 
sammenhængen med andre EU-politikker, 
navnlig med allerede eksisterende 
langfristede nationale mål, der udspringer 
af EU-lovgivning som f.eks. de aftaler, der 
vedrører klimaændringer, skove, 
biodiversitet, vand og udviklingsvenlig 
politikkohærens, bør der kun foreligge én 
strategisk plan pr. medlemsstat.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Med henblik på at sikre at 
medlemsstaternes fastsættelse af mål og 
udformningen af interventioner er passende 
og maksimerer bidraget til opfyldelsen af 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik, bør strategien for de 
strategiske planer bygge på en forudgående 
analyse af den lokale kontekst og en 
vurdering af behovene inden for rammerne 
af målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik.

(57) Med henblik på at sikre at 
medlemsstaternes fastsættelse af mål og 
udformningen af interventioner er passende 
og maksimerer bidraget til opfyldelsen af 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik, bør strategien for de 
strategiske planer bygge på en forudgående 
analyse af den lokale kontekst og en 
vurdering af behovene inden for rammerne 
af målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik. I denne forbindelse skal 
medlemsstaterne også beskrive, hvordan 
de håndterer problemer som f.eks. 
affolkning, jordkoncentration, 
ørkendannelse, vandkvalitet eller tab af 
biodiversitet, som også har globale 
konsekvenser.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) De strategiske planer bør have til (58) De strategiske planer bør have til 
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formål at sikre bedre sammenhæng mellem 
den fælles landbrugspolitiks mange 
forskellige værktøjer, idet de bør dække 
såvel interventionstyper med direkte 
betalinger som sektorspecifikke 
interventionstyper og interventionstyper til 
landdistriktsudvikling. De bør også sikre 
og dokumentere, at de valg, som 
medlemsstaterne træffer, er i 
overensstemmelse med og 
hensigtsmæssige i relation til Unionens 
prioriteter og målsætninger. De bør derfor 
omfatte en resultatorienteret 
interventionsstrategi, der er struktureret 
rundt om de specifikke målsætninger for 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
kvantificerede mål i forbindelse med disse 
målsætninger. Med henblik på at gøre det 
muligt at overvåge de strategiske planer på 
årsbasis bør disse mål være baseret på 
resultatindikatorer.

formål at sikre bedre sammenhæng mellem 
den fælles landbrugspolitiks og dens 
eksterne dimensions mange forskellige 
værktøjer, idet de bør dække såvel 
interventionstyper med direkte betalinger 
som sektorspecifikke interventionstyper og 
interventionstyper til 
landdistriktsudvikling. De bør også sikre 
og dokumentere, at de valg, som 
medlemsstaterne træffer, er i 
overensstemmelse med og 
hensigtsmæssige i relation til Unionens 
prioriteter og målsætninger. De bør derfor 
omfatte en resultatorienteret 
interventionsstrategi, der er struktureret 
rundt om de specifikke målsætninger for 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
kvantificerede mål i forbindelse med disse 
målsætninger. Med henblik på at gøre det 
muligt at overvåge de strategiske planer på 
årsbasis bør disse mål være baseret på 
resultatindikatorer.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Strategien bør også fremhæve 
komplementariteten mellem den fælles 
landbrugspolitiks værktøjer og andre EU-
politikker. Navnlig bør de strategiske 
planer, hvor det er relevant, tage hensyn til 
miljø- og klimalovgivningen, og de 
nationale planer, der udspringer af denne 
lovgivning, beskrives som en del af 
analysen af den gældende situation 
("SWOT-analyse"). Der bør udarbejdes en 
liste over lovgivning, som der specifikt bør 
henvises til i de strategiske planer.

(59) Strategien bør også fremhæve 
komplementariteten mellem den fælles 
landbrugspolitiks værktøjer og andre EU-
politikker. Navnlig bør de strategiske 
planer, hvor det er relevant, tage hensyn til 
miljø- og klimalovgivningen, Unionens 
forpligtelser om udviklingsvenlig 
politikkohærens, og de nationale planer, 
der udspringer af denne lovgivning, 
beskrives som en del af analysen af den 
gældende situation ("SWOT-analyse"). Der 
bør udarbejdes en liste over lovgivning, 
som der specifikt bør henvises til i de 
strategiske planer.

Ændringsforslag 34
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Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) I overensstemmelse med 
principperne om delt forvaltning bistås 
Kommissionen ved gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik af komitéer 
bestående af repræsentanter fra 
medlemsstaterne. Med henblik på at 
forenkle systemet og strømline 
medlemsstaternes positioner nedsættes der 
kun én overvågningskomité til 
gennemførelsen af denne forordning, idet 
"Komitéen for Udvikling af 
Landdistrikterne" og 
"Forvaltningskomitéen for Direkte 
Betalinger", der blev nedsat for 
programmeringsperioden 2014-2020, 
sammenlægges. Medlemsstaternes ansvar 
for gennemførelsen af de strategiske planer 
deles mellem forvaltningsmyndigheden og 
denne overvågningskomité. Kommissionen 
bør også bistås af "Komitéen for Den 
Fælles Landbrugspolitik" i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning.

(70) I overensstemmelse med 
principperne om delt forvaltning bistås 
Kommissionen ved gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik af komitéer 
bestående af repræsentanter fra 
medlemsstaterne. Med henblik på at 
forenkle systemet og strømline 
medlemsstaternes positioner nedsættes der 
kun én overvågningskomité til 
gennemførelsen af denne forordning, idet 
"Komitéen for Udvikling af 
Landdistrikterne" og 
"Forvaltningskomitéen for Direkte 
Betalinger", der blev nedsat for 
programmeringsperioden 2014-2020, 
sammenlægges. Medlemsstaternes ansvar 
for gennemførelsen af de strategiske planer 
deles mellem forvaltningsmyndigheden og 
denne overvågningskomité. Kommissionen 
bør også bistås af "Komitéen for Den 
Fælles Landbrugspolitik" og bør 
rapportere til Europa-Parlamentets 
Udviklingsudvalg i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) I en kontekst hvor medlemsstaterne 
vil få meget mere fleksibilitet og mere 
indflydelse i forbindelse med fastlæggelsen 
af interventioner, er netværk et vigtigt 
redskab til at drive og styre politikken og 
sikre, at den får tildelt tilstrækkelig 
opmærksomhed og ressourcer i 
medlemsstaterne. Et samlet netværk bør 
sikre bedre koordinering mellem 
netværksaktiviteter på såvel EU-plan som 
på nationalt og regionalt plan. Et europæisk 

(72) I en kontekst hvor medlemsstaterne 
vil få meget mere fleksibilitet og mere 
indflydelse i forbindelse med fastlæggelsen 
af interventioner, er netværk et vigtigt 
redskab til at drive og styre politikken og 
sikre, at den får tildelt tilstrækkelig 
opmærksomhed og ressourcer i 
medlemsstaterne. Et samlet netværk bør 
sikre bedre koordinering mellem 
netværksaktiviteter på såvel EU-plan som 
på nationalt og regionalt plan. Et europæisk 
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og et nationalt netværk vedrørende den 
fælles landbrugspolitik bør erstatte det 
nuværende europæiske netværk for 
udvikling af landdistrikterne, EIP-
netværkene om et Produktivt og 
Bæredygtigt Landbrug og nationale 
landdistriktsnetværk i form af platform, der 
faciliterer mere udveksling af viden med 
henblik på at måle resultaterne og 
merværdien af politikken på EU-plan, 
navnlig hvad angår Horisont Europa. Med 
samme perspektiv for forbedringen af 
udvekslingen viden og innovation bør der 
oprettes et EIP om et Produktivt og 
Bæredygtigt Landbrug, der gennemfører 
den interaktive innovationsmodel i henhold 
til den metode, der er fastsat i denne 
forordning.

og et nationalt netværk vedrørende den 
fælles landbrugspolitik bør erstatte det 
nuværende europæiske netværk for 
udvikling af landdistrikterne, EIP-
netværkene om et Produktivt og 
Bæredygtigt Landbrug og nationale 
landdistriktsnetværk i form af platform, der 
faciliterer mere udveksling af viden med 
henblik på at måle resultaterne og 
merværdien af politikken på EU-plan, 
navnlig hvad angår Horisont Europa. Med 
samme perspektiv for forbedringen af 
udvekslingen viden og innovation bør der 
oprettes et EIP om et Produktivt og 
Bæredygtigt Landbrug, der gennemfører 
den interaktive innovationsmodel i henhold 
til den metode, der er fastsat i denne 
forordning. Der bør sørges for udveksling 
med eksperter inden for 
udviklingssamarbejde for at øge 
bevidstheden og lette overførslen af viden 
og bedste praksis.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Den resultatorienterede tilgang, der 
udspringer af gennemførelsesmodellen, 
kræver en solid performanceramme, særligt 
fordi de strategiske planer vil bidrage til 
brede, overordnede målsætninger for andre 
politikker med delt forvaltning. En 
performancebaseret politik indebærer 
årlige og flerårige vurderinger på grundlag 
af udvalgte output-, resultat- og 
effektindikator som fastsat i performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen. Med 
henblik herpå bør der udvælges et 
begrænset og målrettet sæt indikatorer på 
en sådan måde, der så nøjagtigt som muligt 
afspejler, hvorvidt den støttede intervention 
bidrager til de fastsatte målsætninger. 
Resultat- og outputindikatorer vedrørende 
miljø- og klimamålsætninger kan omfatte 

(74) Den resultatorienterede tilgang, der 
udspringer af gennemførelsesmodellen, 
kræver en solid performanceramme, særligt 
fordi de strategiske planer vil bidrage til 
brede, overordnede målsætninger for andre 
politikker med delt forvaltning. En 
performancebaseret politik indebærer 
årlige og flerårige vurderinger på grundlag 
af udvalgte output-, resultat- og 
effektindikator som fastsat i performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen. Med 
henblik herpå bør der udvælges et 
begrænset og målrettet sæt indikatorer på 
en sådan måde, der så nøjagtigt som muligt 
afspejler, hvorvidt den støttede intervention 
bidrager til de fastsatte målsætninger. 
Resultat- og outputindikatorer vedrørende 
miljø- og klimamålsætninger kan omfatte 
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interventioner, der er fastlagt i nationale 
miljø- og klimaplanlægningsinstrumenter, 
der udspringer af EU-lovgivning.

interventioner, der er fastlagt i nationale 
miljø- og klimaplanlægningsinstrumenter, 
der udspringer af EU-lovgivning. 
Vurderingen af, om målene for den fælles 
landbrugspolitik er nået, bør også 
foretages på grundlag af indikatorer for 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning 
på Unionens udviklingsmål og på 
udviklingslandene.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Som en del af performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen bør 
medlemsstaterne hvert år overvåge og 
rapportere til Kommissionen om de 
fremskridt, der er gjort. De oplysninger, 
som medlemsstaterne bør stille til 
rådighed, er det grundlag, på hvilket 
Kommissionen rapporterer om fremskridt 
med hensyn til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger for hele 
programmeringsperioden ved anvendelse 
af et sæt hovedindikatorer.

(75) Som en del af performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen bør 
medlemsstaterne hvert år overvåge og 
rapportere til Kommissionen om de 
fremskridt, der er gjort. De oplysninger, 
som medlemsstaterne bør stille til 
rådighed, er det grundlag, på hvilket 
Kommissionen rapporterer om fremskridt 
med hensyn til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger for hele 
programmeringsperioden ved anvendelse 
af et sæt hovedindikatorer. På grundlag af 
data fra medlemsstaterne bør 
Kommissionen årligt offentliggøre det 
økologiske fodaftryk af 
landbrugsfødevareproduktionen og -
forbruget i Unionen.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) Overvågningssystemet under den 
fælles landbrugspolitik bør suppleres af et 
uafhængigt system i Unionen til 
modtagelse af klager fra personer eller 
samfund, der er berørt af den fælles 
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landbrugspolitik. Den vigtige rolle, som 
Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg 
og dets faste ordfører for udviklingsvenlig 
politikkohærens spiller, bør anerkendes.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 ia) "udviklingsvenlig 
politikkohærens": Unionens forpligtelse 
til at tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med 
iværksættelse af politikker og, i 
forbindelse med forfølgelsen af nationale 
politiske mål, dens forpligtelse til at undgå 
negative politiske foranstaltninger, der 
har en negativ indvirkning på Unionens 
udviklingsmål

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 ja)  "fødevaresikkerhed": menneskers 
ret til sunde og kulturelt egnede 
fødevarer, der er produceret på grundlag 
af økologisk forsvarlige og bæredygtige 
metoder, og befolkningens ret til at 
definere sine egne fødevare- og 
landbrugssystemer.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme en intelligent, robust og a) at fremme en varig, inklusiv, 
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modstandsdygtig landbrugssektor og 
dermed garantere fødevaresikkerheden

robust, bæredygtig og modstandsdygtig 
landbrugsproduktion og dermed garantere 
en bæredygtig, decentraliseret og 
langsigtet fødevaresikkerhed og samtidig 
forhindre overproduktion og sikre 
udviklingsvenlig politikkohærens

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at styrke miljøbeskyttelsen og 
klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen 
af Unionens miljø- og klimamålsætninger

b) at styrke miljøbeskyttelsen, 
biodiversiteten og klimaindsatsen og 
opfylde alle Unionens miljø- og 
klimamålsætninger med relevans for 
landbruget

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at styrke den socioøkonomiske 
struktur i landområderne.

c) at opnå en afbalanceret territorial 
udvikling af økonomien og samfundene i 
landdistrikterne og dermed styrke den 
socioøkonomiske struktur i landområderne.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse målsætninger komplementeres af 
den tværgående målsætning om at 
modernisere sektoren ved at fremme og 
udveksle viden, innovation og 
digitalisering i landbruget og i 
landdistrikterne og tilskynde til 

Disse målsætninger gennemføres på en 
måde, der sikrer, at de tværgående mål i 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og forpligtelserne i henhold til 
Parisaftalen nås. I det omfang det er 
befordrende for disse mål, tager 
forordningen sigte på at fremme og 
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udbredelsen heraf. udveksle viden, teknikker og værktøjer i 
landbruget og i landdistrikterne, tilskynde 
til udbredelsen heraf og sikre overgangen 
til bæredygtig udvikling som omhandlet i 
artikel 11 i TEUF.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at støtte en bæredygtig 
landbrugsindkomst og modstandsdygtighed 
i hele Unionen med henblik på at øge 
fødevaresikkerheden

a) at støtte en bæredygtig 
landbrugsindkomst og modstandsdygtighed 
i hele Unionen med henblik på at sikre 
fødevaresikkerheden på lang sigt og 
samtidig undgå skadelig dumping

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at øge konkurrenceevnen og styrke 
markedsorienteringen, herunder større 
fokus på forskning, teknologi og 
digitalisering

b) at styrke markedsorienteringen ved 
at fremme korte forsyningskæder og 
produkter med merværdi som f.eks. 
produkter, der stammer fra økologisk 
landbrug, og øge konkurrenceevnen, 
herunder større fokus på peer-to-peer-
læring, forskning, teknologi og 
digitalisering

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at bidrage til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer samt 

d) at bidrage til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer ved i 
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bæredygtig energi væsentlig grad at reducere 
drivhusgasemissioner fra landbrug i 
overensstemmelse med Parisaftalen og 
Unionens klimamål

Ændringsforslag 48

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, inklusiv 
og bæredygtig vækst, diversificering af 
aktiviteter og indkomst, ligestilling mellem 
kønnene, social inklusion, bekæmpelse af 
fattigdom og lokal udvikling i 
landdistrikterne, herunder bæredygtigt 
skovbrug, og forbedre grundlæggende 
offentlige tjenester og fremme social og 
territorial samhørighed

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at forbedre det europæiske 
landbrugs reaktion på samfundets krav til 
fødevarer og sundhed, herunder kravene til 
sikre, nærende og bæredygtige fødevarer, 
madspild samt til dyrevelfærd.

i) at forbedre det europæiske 
landbrugs reaktion på samfundets krav til 
fødevarer og sundhed, herunder kravene til 
sikre, nærende og bæredygtige fødevarer af 
høj kvalitet, madspild samt miljømæssig 
bæredygtighed og forbedret dyrevelfærd, 
og samtidig bidrage til gennemførelsen af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Udviklingsvenlig politikkohærens: 
systematisk at tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet og undgå negative 
eksterne virkninger af Unionens 
politikker for udviklingslande og deres 
befolkninger.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Unionens og medlemsstaternes mål

1. I henhold til målsætningerne i 
forordningens artikel 5 og 6 skal de 
samlede strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik føre til
a) en nettostigning i antallet af 
landbrugere, landarbejdere og tilknyttede 
job i landdistrikter
b) en betydelig nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne fra 
landbrugssektoren senest i 2027
c) at standse og vende tabet af 
biodiversitet
d) at standse og vende spredningen af 
antimikrobiel resistens
e) at standse og vende tabet af 
bestøvere, fugle og insekter
f) at øge den genetiske diversitet både 
inden for og mellem afgrøder og dyr
g) at mindske eksporten af levende 
dyr
h) at mindske den luft- og 
vandforurening, der skyldes 
landbrugssektoren
i) at opretholde og øge det areal, der 
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er dækkes af permanente græsarealer
j) at mindske brugen af pesticider i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/128/EF.
2. I deres udkast til strategiske planer 
skal medlemsstaterne angive, hvordan de 
agter at bidrage til disse mål, og foreslå 
præcise nationale mål.
3. I henhold til den i afsnit V, kapitel 
III, omhandlede procedure skal 
Kommissionen sikre, at kombinationen af 
de nationale mål giver mulighed for at 
opfylde Unionens mål, jf. stk. 1, og at de 
interventioner, medlemsstaterne 
planlægger, er tilstrækkelige til at opfylde 
deres nationale mål. For at sikre lige 
vilkår sørger Kommissionen for, at 
medlemsstaterne har vedtaget tilsvarende 
nationale mål.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge EU-dækkende minimumsmål for at sikre, at de generelle mål i 
denne forordning opfyldes.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Udviklingsvenlig politikkohærens

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
interventioner er i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelse til udviklingsvenlig 
politikkohærens, retten til udvikling og 
retten til mad. 
2. Medlemsstaternes interventioner 
skal bidrage til at nå de mål, der er fastsat 
i 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling, navnlig mål 2, mål 10, mål 12 
og mål 13. Den fælles landbrugspolitik 
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skal derfor
i) bidrage til at udvikle et 
diversificeret og bæredygtigt landbrug og 
en holdbar agroøkologisk praksis i både 
Unionen og vores partnerlande
ii) bidrage til at opretholde den 
genetiske diversitet for frø, dyrkede 
planter, opdrættede dyr og husdyr og 
beslægtede vilde arter i Unionen og vores 
partnerlande
iii) bidrage til at udnytte det 
potentiale, der ligger i små 
landbrugsvirksomheder, navnlig hos 
kvindelige landbrugere, oprindelige folk, 
der beskæftiger sig med 
landbrugsproduktion, og kvægnomader, i 
både Unionen og vores partnerlande
iv) bidrage til at udvikle lokale 
fødevaresystemer og nationale og 
regionale markeder i både Unionen og 
vores partnerlande med det mål at 
minimere afhængigheden af 
fødevareimport og afkorte 
fødevarekæderne
v) afskaffe de former for handel, der 
fordrejer den globale samhandel på 
landbrugsmarkederne
vi) fuldt ud integrere foranstaltninger til 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer
vii) overholde Parisaftalen om 
klimaændringer; handelsrelaterede 
bestemmelser om landbrug må ikke være 
til hinder for en bæredygtig udnyttelse af 
ressourcer eller multilaterale klimamål.
3. Medlemsstaterne og 
Kommissionen overvåger gennemførelsen 
af den fælles landbrugspolitik og sikrer, at 
de strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik ikke har en negativ 
indvirkning på de lokale 
landbrugsmarkeder og de lokale 
producenter i udviklingslandene. Der er 
fastsat bestemmelser om overvågning i 
artikel 119a.
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 9b
Overholdelse af Parisaftalen

1. Målene for de strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik 
forfølges i overensstemmelse med 
Parisaftalen og med henblik på at nå de 
globale mål, der er fastsat i aftalen, og de 
forpligtelser, der er beskrevet i Unionens 
og medlemsstaternes nationalt bestemte 
bidrag.
2. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
strategiske planer er i overensstemmelse 
med allerede fastlagte langsigtede 
nationale mål, der er fastsat i eller 
udspringer af den lovgivning, der er 
opført i bilag XI, og med de mål, der er 
fastsat i stk. 2.
3. Inden Kommissionen godkender 
strategiske planer, sikrer den sig, at de vil 
overholde målene i denne artikel.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udvikle værktøjer til at gøre EU-midler betingede af standarder, der 
rækker ud over rene miljøhensyn. Det er nødvendigt at tage fat på produktionsmønstrene 
(som også kan have en indvirkning på forbrugsmønstret) for at sikre, at Unionen som helhed 
ikke institutionaliserer overproduktion (som det er tilfældet indtil videre).

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bedriftsrådgivningstjenesterne 
dækker den økonomiske, miljømæssige og 

2. Bedriftsrådgivningstjenesterne 
dækker den økonomiske, miljømæssige og 
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sociale dimension og bidrager med 
ajourført teknologisk og videnskabelig 
viden, der er fremskaffet på baggrund af 
forskning og innovation. De integreres i de 
indbyrdes forbundne tjenester inden for 
landbrugsrådgivning, forskning, 
landbrugsorganisationer og andre relevante 
interessenter, der udgør de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS").

sociale dimension og bidrager med 
ajourført teknologisk og videnskabelig 
viden, der er fremskaffet på baggrund af 
forskning og innovation. De integreres i de 
indbyrdes forbundne tjenester inden for 
landbrugsrådgivning, forskning, 
landbrugsorganisationer og andre relevante 
interessenter, der udgør de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS"). Eksperter 
inden for udviklingssamarbejde skal gives 
mulighed for løbende at udveksle 
erfaringer med AKIS med henblik på at 
lette overførsel af viden og bedste praksis 
til udviklingslande.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 fa) bæredygtig landbrugspraksis, der 
bidrager til at opretholde økosystemer, 
styrker evnen til tilpasning til 
klimaændringer og gradvis forbedrer 
kvaliteten af arealer og jordbunden, i 
overensstemmelse med SDG2-målene.

Begrundelse

Uddannelse af landbrugere og modtagere af midler fra den fælles landbrugspolitik på vejen 
mod gennemførelse af SDG2-mål ligger inden for rammerne af EU's tilsagn om at tage fat på 
klimaspørgsmålene og 2030-dagsordenen.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Rådgivere uddannes også i at 
bibringe en bedre forståelse af den fælles 
landbrugspolitiks globale konsekvenser.
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) koblet indkomststøtte a) koblet indkomststøtte inden for 
rammerne af WTO-kravene til fjernelse af 
handelsforvridende støtte

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
frivillige ordninger til gavn for klimaet og 
miljøet ("økoordningerne") på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik.

1. Medlemsstaterne forhøjer gradvist 
støtten til ordninger til gavn for klimaet og 
miljøet ("økoordningerne") på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved udarbejdelsen af de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik prioriterer 
medlemsstaterne driftssystemer, der på en 
effektiv måde giver en række fordele med 
hensyn til opnåelse af målsætningerne i 
artikel 6, stk. 1, som f.eks. den forbedrede 
forvaltning af permanente græsarealer, 
landskabstræk og økologisk landbrug.
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Begrundelse

Der er behov for en bedre definition af omfanget af de foranstaltninger, der skal støttes under 
økoordningerne. Medlemsstaterne bør have fleksibilitet til at vælge praksisser, der er 
velegnede for deres territorium, men bør prioritere at støtte driftssystemer, der består af flere 
landbrugsmetoder, for at maksimere effekten af økoordninger på klima og miljø. Ved at støtte 
eksisterende certificeringssystemer kan medlemsstaterne desuden sikre en enklere forvaltning 
af økoordningerne.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når en medlemsstat foreslår 
frivillig koblet støtte i sin strategiske plan 
som omhandlet i artikel 106, sikrer 
Kommissionen, at:
a) støtten opfylder princippet om ikke 
at gøre skade
b) der er klare miljømæssige eller 
sociale behov eller fordele, som kan 
begrundes med empirisk kvantificerbar og 
uafhængigt kontrollerbar dokumentation
c) støtten bruges til at opfylde 
Unionens behov med hensyn til 
fødevaresikkerhed og ikke forstyrrer det 
indre marked eller internationale 
markeder
d) tildelingen af den koblede støtte 
ikke fører til handelsresultater, som har 
en negativ indvirkning på investeringerne 
i landbrugsfødevaresektoren, 
produktionen og udviklingen inden for 
forarbejdning i partnerlande, der er 
udviklingslande
e) der ikke ydes frivillig koblet støtte 
til markeder, der er i krise på grund af 
overproduktion eller overforsyning

Ændringsforslag 61
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen tillægges beføjelse 
til om nødvendigt at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
138 til supplering af denne forordning 
med foranstaltninger, der skal vedtages af 
medlemsstaterne, når de anvender koblet 
indkomststøtte, med henblik på at fjerne 
de negative virkninger for partnerlande.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet indkomststøtte kan kun ydes til 
følgende sektorer eller produktion eller 
bestemte driftsformer inden for disse 
sektorer eller produktioner, herunder 
økologisk landbrug, der går videre end de 
standarder, der er fastsat i 
krydsoverensstemmelsessystemet, eller når 
disse tilskrives særlig stor betydning af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige 
årsager: korn, oliefrø, proteinafgrøder, 
bælgplanter, græsmarksbælgplanter, hør, 
hamp, ris, nødder, frø, fåre- og gedekød, 
olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 58a
Bælgplantesektoren

Målsætninger for bælgplantesektoren
Medlemsstaterne forfølger følgende 
målsætninger for bælgplantesektoren:
a) ordningen skal øge den 
bæredygtige produktion og det 
bæredygtige forbrug af bælgplanter i hele 
Unionen for at øge selvforsyningen i 
henhold til de mål, der er fastsat i bilag I
b) markafgrøder med bælgplanter, 
der støttes af Unionens finansielle 
bistand, skal indgå i en vekseldrift på 
mindst tre år eller i en blanding af arter 
på sædskiftegræsarealer på agerjord. 
Denne vekseldrift skal være forenelig med 
ordningerne til gavn for klimaet og 
miljøet ("økoordningerne") i artikel 28, 
hvorefter vekseldrift på fire år og derover 
kan belønnes. Ordningen kan også 
belønne underdyrkning eller 
samdyrkning, som ikke ellers belønnes 
inden for rammerne af andre 
foranstaltninger
c) græsning baseret på stor 
artsdiversitet, græsning eller slåning af 
græsenge med stor artsdiversitet til foder 
på permanente græsarealer, som 
indeholder bælgplanter på græsbunden, 
kan også støttes på betingelse af, at der 
ikke foretages ny pløjning og gensåning
d) de foranstaltninger, der er 
omhandlet i denne artikel, skal være i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljøforpligtelser og -lovgivning og må 
ikke forårsage direkte eller indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, og de skal 
have en reel positiv indvirkning på de 
globale drivhusgasemissioner i henhold til 
"Global Biosphere Management Model" 
[GLOBIOM].
e) Monokulturel eller kontinuerlig 
dyrkning af bælgfrugtafgrøder må ikke 
understøttes af disse betalinger.
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f) Nedbringelse af afhængigheden af 
koncentreret foderblanding, der 
indeholder soja, navnlig importeret soja, 
som stammer fra lande, der for nylig har 
udført skovrydning eller er blevet omlagt, 
i overensstemmelse med SDG 15, EU's 
løfte om nul skovrydning og eksisterende 
tilsagn fra private virksomheder om nul 
skovrydning.
g) Lukning af næringsstofkredsløb 
og kobling af disse til lokale og regionale 
afvandingsområder i overensstemmelse 
med vandrammedirektivet.
h) Fremme af lokale og regionale 
markeder for fødevarer og foderstoffer og 
lokalt tilpassede lavinputfrøsorter.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) investeringer i bioenergiproduktion, 
der ikke er i overensstemmelse med 
bæredygtighedskriterierne i direktivet om 
vedvarende energi, herunder 
begrænsningen for visse råvaretyper.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer, idet der tages hensyn til den 
mulige negative indvirkning på 
investeringerne i 
landbrugsfødevaresektoren, produktionen 
og udviklingen inden for forarbejdning i 
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partnerlande, der er udviklingslande. 

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 10 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

De vejledende finansielle tildelinger til 
interventioner med koblet indkomststøtte 
som omhandlet i afsnit III, kapitel II, 
afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset 
til højst 5 % af de beløb, der er fastsat i 
bilag VII.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager på 
grundlag af de oplysninger, der forelægges 
af medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle og fælles metoder.

1. Kommissionen foretager på 
grundlag af de oplysninger, der forelægges 
af medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle, præcise og fælles 
metoder.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 1a. Der gennemføres uafhængige 
videnskabelige undersøgelser for at 
bestemme bidraget til reduktion af 
drivhusgasemissioner eller binding af 
drivhusgasser fra de forskellige 
aktiviteter, der gennemføres af 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 1b. Kommissionen foreslår på 
grundlag af disse undersøgelser en 
sporingsmetode, idet den sørger for, at:
a) kun udgifter til aktiviteter, som i 
væsentlig grad bidrager til reduktion og 
binding af emissioner, betragtes som 
klimaudgifter
b) procentdelen af hver udgift, der 
betragtes som klimaudgift, er proportional 
med aktivitetens faktiske positive 
indvirkning på drivhusgasemissioner eller 
-binding
c) udgifterne til aktiviteter, som har 
en negativ indvirkning på 
drivhusgasemissioner og -binding, 
fratrækkes de samlede klimaudgifter ved 
brug af en lignende metode.

Begrundelse

Den Europæiske Revisionsret har i sin rapport om Kommissionens forslag om den fælles 
landbrugspolitik kaldt den fælles landbrugspolitiks anslåede bidrag til klimamålsætningerne 
"urealistisk". Dette bidrag skal beregnes for hver enkelt intervention på grundlag af 
aktiviteternes faktiske virkninger, målt ved peer-evaluerede videnskabelige undersøgelser.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarligt for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder for udviklingssamarbejdet 
effektivt inddrages i udarbejdelsen og 
overvågningen af gennemførelsen af den 



PE629.646v02-00 48/58 AD\1176613DA.docx

DA

strategiske plan for at strømline den med 
medlemsstatens og Unionens politik for 
udviklingssamarbejde.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer

b) arbejdsmarkedets parter, 
miljøorganisationer og de økonomiske 
interesseorganisationer

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundets interesser, f.eks. NGO'er, 
og, hvis det er relevant, organer, som er 
ansvarlige for fremme af social inklusion, 
grundlæggende rettigheder, ligestilling 
mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen af de strategiske planer.

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen af de strategiske planer. 
Partnere fra tredjelande opfordres til at 
deltage i udarbejdelsen af de strategiske 
planer.
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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, målene i Parisaftalen og målet 
om at reducere EU's 
drivhusgasemissioner i forbindelse med 
landbrug betydeligt inden 2027.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for, hvordan det er 
meningen, at miljø- og klimastrukturen i 
den strategiske plan skal bidrage til 
allerede fastsatte langsigtede nationale mål, 
der er fastsat i eller udspringer af den 
lovgivning, der er opført i bilag XI

b) en redegørelse for, hvordan det er 
meningen, at miljø- og klimastrukturen i 
den strategiske plan skal bidrage til 
allerede fastsatte langsigtede nationale mål, 
der er fastsat i eller udspringer af den 
lovgivning, der er opført i bilag XI, målene 
i Parisaftalen og målet om at reducere 
EU's drivhusgasemissioner i forbindelse 
med landbrug betydeligt inden 2027

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af, hvordan de 
rådgivningstjenester, der er omhandlet i 
artikel 13, og forskere og netværk 
vedrørende den fælles landbrugspolitik vil 

ii) en beskrivelse af, hvordan de 
rådgivningstjenester, der er omhandlet i 
artikel 13, og forskere og netværk 
vedrørende den fælles landbrugspolitik vil 
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samarbejde inden for rammerne af AKIS, 
og hvordan rådgivningstjenester og 
innovationsstøttetjenester leveres

samarbejde inden for rammerne af AKIS, 
hvordan rådgivningstjenester og 
innovationsstøttetjenester leveres, og 
hvordan eksperter inden for 
udviklingssamarbejde skal gives mulighed 
for løbende at udveksle erfaringer med 
AKIS

Ændringsforslag 77

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, 
herunder artikel 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 indre marked og i forhold 
til konkurrenceforvridning, 
overensstemmelsen 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, og hvordan der tages 
hensyn til bidrag fra de kompetente 
myndigheder og andre interessenter i 
overensstemmelse med artikel 94. 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.
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Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF er EU forpligtet til at tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke 
udviklingslandene.

Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. Der tages behørigt hensyn til 
artikel 94, stk. 2 og 2a.

Ændringsforslag 79

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 administrativ 
kapacitet for myndigheder og 
støttemodtagere, civilsamfundet og 
organer som omhandlet i artikel 94, hvis 
det er relevant.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter et 
nationalt netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 

1. Hver medlemsstat opretter et 
nationalt netværk vedrørende den fælles 
landbrugspolitik ("det nationale netværk") 



PE629.646v02-00 52/58 AD\1176613DA.docx

DA

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.

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. Der sørges for udveksling 
med eksperter inden for 
udviklingssamarbejde for at øge 
bevidstheden og lette overførslen af viden 
og bedste praksis.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 ba) overensstemmelsen mellem de 
foranstaltninger, der er fastsat i planen, 
og EU's udviklingspolitiske mål.

Ændringsforslag 82

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 
gennemførelsen af den strategiske plan og 
fremskridt hen imod opfyldelse af målene i 
den strategiske plan på grundlag af output- 
og resultatindikatorer. På grundlag af data 
fra medlemsstaterne offentliggør 
Kommissionen årligt det økologiske 
fodaftryk af 
landbrugsfødevareproduktionen og -
forbruget i Unionen.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
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Artikel 119 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 119a
Overvågning af udviklingsvenlig 

politikkohærens og et uafhængigt system 
til modtagelse af klager

1. Opfyldelsen af målene i artikel 6, 
stk. 3, analyseres, overvåges og vurderes 
også på grundlag af indikatorer for 
målene for bæredygtig udvikling 
vedrørende virkningerne af den fælles 
landbrugspolitik, de strategiske planer og 
de interventioner, der støttes, for 
Unionens udviklingsmål og for 
udviklingslandene.
2. Unionen og dens medlemsstater 
udvider mandatet for EU-
markedsobservatorierne og udvikler en 
metodologisk ramme for overvågning af 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning 
på udviklingslandene, navnlig på 
områder, der er blevet udpeget som 
følsomme af partnerlandet, og/eller for 
produkter fra sektorer, hvor der tildeles 
koblede betalinger, og hvor der anvendes 
krisestyringsforanstaltninger.
3. Vurderingen skal ligeledes bygge 
på dokumentation fremsendt af 
regeringer, civilsamfundsorganisationer 
og andre interessenter i udviklingslande, 
som er Unionens handelspartnere.
4. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en årlig 
rapport om resultaterne af vurderingen, 
den modtagne dokumentation og 
Unionens politiske reaktion.
5. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler, der fastlægger passende 
foranstaltninger til at analysere, overvåge 
og vurdere virkningerne af den fælles 
landbrugspolitik, de strategiske planer og 
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de interventioner, der støttes, for 
Unionens udviklingsmål og for 
udviklingslandene, under hensyntagen til 
relevante internationale initiativer, 
navnlig fra FN's særlige rapportør om 
retten til mad, FAO og Komitéen for 
Fødevaresikkerhed.
6. Overvågningssystemet under den 
fælles landbrugspolitik suppleres af et 
uafhængigt system i Unionen til 
modtagelse af klager fra personer eller 
samfund, der er berørt af den fælles 
landbrugspolitik. Klager indgives til 
Parlamentets faste ordfører for 
udviklingsvenlig politikkohærens og en 
høringskonsulent i Kommissionens 
Generaldirektorat for Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter. Klageren 
eller tredjemand kan fremlægge beviser.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 119 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 119b
Sociale beskyttelsesforanstaltninger

 Der skal findes sociale 
beskyttelsesforanstaltninger for berørte 
grupper og lande i tilfælde af en negativ 
påvirkning fra den fælles landbrugspolitik 
på den langsigtede fødevaresikkerhed og 
alvorlige problemer, som den måtte 
forårsage for små producenter.

Begrundelse

Den indvirkning, som den fælles landbrugspolitiks forskellige instrumenter har på 
landbrugsudviklingen i udviklingslandene, afhænger af faktorer som priserne på 
verdensmarkedet, handelsordninger, produktionskapacitet og politiske valg i partnerlandene. 
Det er derfor nødvendigt med en regelmæssig vurdering for at få dokumentation fra 
partnerlandene og for at tage hensyn til den internationale udvikling på dette område. En 
social beskyttelsesklausul kan udformes på grundlag af artikel 25, stk. 2b, i 
partnerskabsaftalen mellem Cariforum-landene og EU, hvori det hedder, at der kan træffes en 
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beskyttelsesforanstaltning, når et produkt indføres på den anden parts område i så store 
mængder og på sådanne vilkår, at det forvolder eller truer med at forvolde forstyrrelser i en 
sektor af økonomien, især når disse forstyrrelser skaber store sociale problemer.

Ændringsforslag 85

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.

Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF er EU forpligtet til at tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke 
udviklingslandene.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 og 141, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
syv år fra datoen for ikrafttrædelsen af 
denne forordning. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 

2. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a og 
141, tillægges Kommissionen for en 
periode på syv år fra datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
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måneder inden udløbet af syvårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 og 141, kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a og 
141, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 og 141 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a og 
141 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
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Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
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