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KORT BEGRUNDELSE 

EU's forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens er kodificeret i Lissabontraktatens 
artikel 208: EU har forpligtet sig til at tage hensyn til udviklingsmål i alle politikker, der kan 
påvirke udviklingslande, og til at undgå uoverensstemmelser mellem disse politikker. 
Fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug er prioriterede områder inden for rammerne af 
EU's udviklingssamarbejde. Den relevante EU-rammepolitik1 (2010) understreger 
betydningen af udviklingsvenlig politikkohærens for den globale fødevaresikkerhed og 
fremhæver specielt EU's fælles landbrugspolitik. 

Selv om den fælles landbrugspolitiks manglende sammenhæng med udviklingsmålene er 
mindsket, siden eksportstøtten er blevet udfaset, er der fortsat problemer med manglende 
sammenhæng. Tilskud fra den fælles landbrugspolitik og markedsstøtteforanstaltninger, der 
medfører en stigning i eksporten eller importen af visse varer til eller fra udviklingslande, kan 
have negative virkninger på udviklingen, og det samme kan negative indvirkninger på klimaet 
forårsaget af ressourcekrævende landbrugsproduktion. 

Den "horisontale forordning", som vi ændrer, indeholder bestemmelser om tilpasning af 
reglerne for finansiering, forvaltning og overvågning af forskellige foranstaltninger under den 
fælles landbrugspolitik. Disse "interventioner" finansieres over Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL), der ofte omtales som de to "søjler" i den fælles landbrugspolitik. Efter 2021 får den 
fælles landbrugspolitik en ny gennemførelsesmodel, der giver medlemsstaterne et større 
ansvar i forhold til at fastlægge nationale prioriteter. Denne nye model ledsages af et skift i 
fokus fra overholdelse til performance, og konditionalitet er et vigtigt element i den fælles 
landbrugspolitik. 

Ordføreren glæder sig over overgangen til en ny resultatorienteret tilgang til den fælles 
landbrugspolitik, som kan være til gavn for sammenhængen med udviklingssamarbejdet samt 
klima- og miljøpolitikker, men eftersom medlemsstaterne selv fastsætter målene i deres 
nationale planer, er der en betydelig risiko for reducerede ambitioner og et kapløb mod 
bunden. Hvis dette lovgivningsforslag analyseres med øje for udviklingsvenlig 
politikkohærens bliver det klart, at udviklingsvenlig politikkohærens ikke i tilstrækkelig grad 
afspejles i reglerne for finansiering, forvaltning og overvågning. 

Ordføreren foreslår derfor at ændre forordningen med henblik på at indføre et stærkere 
engagement til udviklingsvenlig politikkohærens og på at sikre passende høring af 
interessenter under de forskellige faser af planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af den fælles landbrugspolitik, bl.a.: 
- Øget engagement og præcisering af såvel EU's som medlemsstaternes forpligtelser i 

forhold til at overholde TEUF's forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens, 2030-
dagsordenen og Parisaftalen. 

- Systematisk overvågning af indikatorer for udviklingsvenlig politikkohærens, af målene 
for bæredygtig udvikling og klimamålsætninger samt af den fælles landbrugspolitiks 
globale fodaftryk. Udvidelse af den eksisterende overvågningsmekanisme for 

1 Europa-Kommissionen, meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En EU-rammepolitik for bistand 
til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer COM(2010)0127. Bruxelles, Europa-Kommissionen, den 31. 
marts 2010.
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landbrugsmarkederne med det formål at spore udenrigshandelsstrømme med følsomme 
produkter til og fra udviklingspartnerlande. 

- Høring af et stort antal interessenter, herunder udviklingspartnere og eksperter, inden 
fastlæggelsen af medlemsstaternes strategiske planer for den fælles landbrugspolitik. 

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 43, stk. 2,

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 29. 
november 2017 med titlen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" konkluderes det, at 
den fælles landbrugspolitiks svar på 
fremtidens udfordringer og muligheder 
fortsat bør intensiveres, navnlig med 
hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, 
vækst og investeringer, styrke 
bekæmpelsen af og tilpasningen til 
klimaændringer og bringe forskning og 
innovation ud af laboratorierne og ud på 
marker og markeder. Den fælles 
landbrugspolitik bør desuden imødekomme 
borgernes bekymringer vedrørende 

(1) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 29. 
november 2017 med titlen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" konkluderes det, at 
den fælles landbrugspolitiks svar på 
fremtidens udfordringer og muligheder 
fortsat bør intensiveres, navnlig med 
hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, 
vækst og investeringer i landdistrikterne, 
fremme social inklusion, mindske 
udviklingsgabet mellem områder, styrke 
bekæmpelsen af og tilpasningen til 
klimaændringer og bringe forskning og 
innovation ud af laboratorierne og ud på 
marker og markeder. I meddelelsen 
understreger man også den fælles 
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bæredygtig landbrugsproduktion. landbrugspolitiks globale dimension og 
nævner Unionens tilsagn om at fremme 
politikkohærens for bæredygtig udvikling. 
Den fælles landbrugspolitik bør desuden 
reformeres for at imødekomme borgernes 
bekymringer vedrørende bæredygtig 
landbrugsproduktion og dens indvirkning 
på tredjelande, navnlig udviklingslande, 
idet det sikres, at befolkningerne forsynes 
med nærende, sikre og sunde fødevarer, 
såvel som for at fremme bæredygtig 
udvikling og effektiv forvaltning af 
naturressourcer som f.eks. vand, jord og 
luft med henblik på at sikre beskyttelse af 
biodiversiteten og bevarelse af levesteder 
og landskaber i overensstemmelse med 
Unionens internationale forpligtelser og 
tilsagn, herunder 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen om 
klimaændringer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles landbrugspolitiks 
overholdelsesorienterede 
gennemførelsesmodel bør tilpasses for at 
sikre, at der lægges større vægt på 
resultater og performance. Unionen bør 
derfor fastsætte de grundlæggende 
politiske målsætninger, 
interventionstyperne og de grundlæggende 
EU-krav, mens medlemsstaterne bør bære 
et større ansvar og i højere grad stå til 
regnskab for opfyldelsen af disse 
målsætninger. Følgelig er det nødvendigt at 
lægge større vægt på nærhedsprincippet, så 
der bedre kan tages hensyn til de lokale 
forhold og behov. Efter den nye 
gennemførelsesmodel bør medlemsstaterne 
derfor have ansvaret for at skræddersy 
deres interventioner under den fælles 
landbrugspolitik i overensstemmelse med 

(3) Den fælles landbrugspolitiks 
overholdelsesorienterede 
gennemførelsesmodel bør tilpasses for at 
sikre, at der lægges større vægt på 
bæredygtigt landbrug. Unionen bør derfor 
fastsætte de grundlæggende politiske 
målsætninger, interventionstyperne og de 
grundlæggende EU-krav, herunder for så 
vidt angår udviklingsvenlig 
politikkohærens, mens medlemsstaterne 
bør bære et større ansvar og i højere grad 
stå til regnskab for opfyldelsen af disse 
målsætninger. Følgelig er det nødvendigt at 
lægge større vægt på nærhedsprincippet, så 
der bedre kan tages hensyn til de lokale 
forhold og behov. Efter den nye 
gennemførelsesmodel bør medlemsstaterne 
derfor have ansvaret for at skræddersy 
deres interventioner under den fælles 



PE629.647v02-00 6/30 AD\1176525DA.docx

DA

de grundlæggende EU-krav, således at de 
bidrager mest muligt til målsætningerne for 
den fælles landbrugspolitik og til 
fastlæggelsen og udformningen af de 
rammer for overholdelse og kontrol, der 
gælder for støttemodtagerne.

landbrugspolitik i overensstemmelse med 
deres specifikke behov og med de 
grundlæggende EU-krav, således at de 
bidrager mest muligt til målsætningerne for 
den fælles landbrugspolitik og til 
fastlæggelsen og udformningen af de 
rammer for overholdelse og kontrol, der 
gælder for støttemodtagerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (8a) Gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik bør være i 
overensstemmelse med målene for 
udviklingssamarbejdet som omhandlet i 
artikel 208 i traktaten, herunder bl.a. 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling. Foranstaltninger, der træffes i 
henhold til denne forordning, bør i 
overensstemmelse med denne 
politikkohærens hverken bringe 
udviklingslandenes 
fødevareproduktionskapacitet og 
langsigtede fødevaresikkerhed, navnlig de 
mindst udviklede landes (LDC-landene), 
eller opfyldelsen af EU's forpligtelser til 
at modvirke klimaændringer i henhold til 
Parisaftalen om klimaændringer i fare.

Begrundelse

Alle EU-politikker skal i henhold til artikel 208 i TEUF tage hensyn til udviklingsmålene. Det 
hører til blandt de centrale mål i EU's udviklingssamarbejde at fremme udviklingen af 
udviklingslandenes landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. Den fælles 
landbrugspolitik har eksterne virkninger, der især har indflydelse på handelen med 
landbrugsprodukter. Princippet om udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at man 
overvåger og, hvor det er muligt, undgår eventuelle følgevirkninger for lokale 
landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Efter den nye gennemførelsesmodel 
er inddragelse af betalingsorganer, der er 
godkendt af medlemsstaterne, en afgørende 
forudsætning for at skabe rimelig sikkerhed 
for, at de målsætninger og mål, der er 
fastsat i de relevante strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik, vil blive 
nået med de interventioner, der finansieres 
over EU-budgettet. Det bør derfor 
udtrykkeligt fastsættes i denne forordning, 
at kun udgifter afholdt af godkendte 
betalingsorganer kan godtgøres over EU-
budgettet. Desuden bør de EU-finansierede 
udgifter til de interventioner, der er 
omhandlet i forordningen om strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik, 
have et tilsvarende output og være i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
EU-krav og forvaltningssystemer.

(11) Efter den nye gennemførelsesmodel 
er inddragelse af betalingsorganer, der er 
godkendt af medlemsstaterne, en afgørende 
forudsætning for at skabe rimelig sikkerhed 
for, at de målsætninger og mål, der er 
fastsat i de relevante strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik, vil blive 
nået med de interventioner, der finansieres 
over EU-budgettet. Det bør derfor 
udtrykkeligt fastsættes i denne forordning, 
at kun udgifter afholdt af godkendte 
betalingsorganer kan godtgøres over EU-
budgettet. Desuden bør de EU-finansierede 
udgifter til de interventioner, der er 
omhandlet i forordningen om strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik, 
have et tilsvarende output og være i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
EU-krav og forvaltningssystemer. Den bør 
også tjene til at nå målene for bæredygtig 
udvikling. I overensstemmelse med 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning og med sigte på en optimal 
udnyttelse af Unionens finansielle 
ressourcer bør en bred vifte af 
interessenter høres om planlægningen og 
fordelingen af EU-midler og nationale 
midler. Sådanne høringer bør organiseres 
af såvel medlemsstaterne, inden de 
fastlægger deres strategiske planer under 
den fælles landbrugspolitik, som af 
Kommissionen, inden den validerer 
nationale strategier. Udviklingspartnerne 
bør inddrages i spørgsmål vedrørende 
udviklingsvenlig politikkohærens og de 
virkninger, som den fælles 
landbrugspolitik har på 
udviklingslandenes befolkninger, navnlig 
LDC-landenes.

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at give Kommissionen 
mulighed for at opfylde sine forpligtelser 
med hensyn til at sikre en 
udviklingsvenlig politikkohærens i 
forbindelse med gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik som fastsat i 
forordning (EU).../... [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] bør der indføres en 
udvidet overvågningskapacitet, som 
fremmer overvågningen af den fælles 
landbrugspolitiks eksterne virkninger, 
navnlig med hensyn til udviklingslande.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) I lyset af den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik, som har fokus på 
resultater, er det nødvendigt at måle 
output og indvirkninger i forbindelse med 
alle målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i artikel 5 og 
6 i forordning (EU).../... [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik] med henblik på at sikre, 
at midlerne til den fælles landbrugspolitik 
anvendes effektivt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Der bør ifølge princippet om 
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budgeteffektivitet ikke anvendes offentlige 
midler under den fælles landbrugspolitik 
på en måde, der medfører andre udgifter 
for miljø-, folkesundheds- eller 
udviklingsbistanden. Sådanne skadelige 
aktiviteter bør ikke modtage midler fra 
den fælles landbrugspolitik. For at sikre 
effektiviteten af udgifterne til den fælles 
landbrugspolitik og Unionens udgifter bør 
opfattelsen af, hvad der udgør en risiko 
for EU-budgettets finansielle interesser, 
derfor også omfatte risici for miljøet, 
folkesundheden og den udviklingsvenlige 
politikkohærens. Dette medvirker også til 
at sikre sammenhæng mellem 
prioriteterne og målene under hhv. den 
fælles landbrugspolitik og andre EU-
politikker. Nedbringelse af ekstraudgifter 
på andre områder bør sikre effektiviteten 
af de offentlige udgifter.

Begrundelse

Udgifter forbundet med indvirkninger relateret til miljøet, folkesundheden, sociale strukturer 
eller udviklingen eksternaliseres til andre områder af de offentlige udgifter, herunder EU's 
udgifter. Dette betyder, at vi betaler gentagne gange, hvis udgifterne anvendes ineffektivt, 
betaler vi én gang til noget, der f.eks. skaber overproduktion, og der som følge heraf 
eksempelvis skal betales igen til krisehåndtering og igen i form af udgifter til 
udviklingsbistand. Eller vi betaler én gang til landbrugsmetoder, som forurener, igen for at 
gøre rent efter dem eller genoprette økosystemer eller igen for at få drikkevandet renset.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kommissionen bør også have 
beføjelse til at suspendere betalinger i 
forbindelse med den flerårige 
performanceovervågning. I tilfælde af 
forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt 
hen imod de mål, der er fastlagt i den 
nationale strategiske plan, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 

(30) Kommissionen bør også have 
beføjelse til at suspendere betalinger i 
forbindelse med den flerårige 
performanceovervågning. I tilfælde af 
forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt 
hen imod de mål, der er fastlagt i den 
nationale strategiske plan, bør 
Kommissionen derfor have beføjelse til at 
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anmode den pågældende medlemsstat om 
at træffe de nødvendige afhjælpende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
en handlingsplan, der skal fastlægges i 
samråd med Kommissionen, og som 
indeholder klare fremskridtsindikatorer. 
Hvis medlemsstaten undlader at fremsende 
eller gennemføre handlingsplanen, eller 
hvis handlingsplanen er klart utilstrækkelig 
til at afhjælpe situationen, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere de månedlige eller 
mellemliggende betalinger ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt.

anmode den pågældende medlemsstat om 
at træffe de nødvendige afhjælpende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
en handlingsplan, der skal fastlægges i 
samråd med Kommissionen, og som 
indeholder klare fremskridtsindikatorer. 
Handlingsplanen bør udarbejdes under 
inddragelse af de partnere, der er 
omhandlet i artikel 94. Hvis 
medlemsstaten undlader at fremsende eller 
gennemføre handlingsplanen, eller hvis 
handlingsplanen er klart utilstrækkelig til at 
afhjælpe situationen, bør Kommissionen 
have beføjelse til at suspendere de 
månedlige eller mellemliggende betalinger 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Der 
bør lægges særlig vægt på overholdelse af 
EU's miljølovgivning samt på 
overholdelse af EU's og medlemsstaternes 
forpligtelser i henhold til 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling og 
forpligtelserne i henhold til traktaten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Ligesom det var tilfældet i henhold 
til forordning (EU) nr. 1306/2013, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere betalinger, når der er alvorlige 
mangler i forvaltningssystemerne, herunder 
manglende overholdelse af de 
grundlæggende EU-krav og manglende 
pålidelighed i rapporteringen. Det er 
imidlertid nødvendigt at revidere 
betingelserne for suspension af betalinger 
for at gøre ordningen mere effektiv. De 
finansielle konsekvenser af en sådan 
suspension bør fastsættes ved en ad hoc-
procedure for efterprøvende 
regnskabsafslutning.

(31) Ligesom det var tilfældet i henhold 
til forordning (EU) nr. 1306/2013, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere betalinger, når der er alvorlige 
mangler i forvaltningssystemerne, herunder 
manglende overholdelse af de 
grundlæggende EU-krav og manglende 
pålidelighed i rapporteringen. Manglende 
sammenhæng mellem gennemførelsen af 
den fælles landbrugspolitik og andre EU-
politikker, bl.a. målene for bæredygtig 
udvikling samt klima-, miljø- og 
menneskerettighedsforpligtelser, bør 
betragtes som en alvorlig mangel i 
medlemsstaternes forvaltningssystemer. 
Det er imidlertid nødvendigt at revidere 
betingelserne for suspension af betalinger 
for at gøre ordningen mere effektiv. De 
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finansielle konsekvenser af en sådan 
suspension bør fastsættes ved en ad hoc-
procedure for efterprøvende 
regnskabsafslutning.

Begrundelse

Under hensyntagen til behovet for, at den fælles landbrugspolitik er i overensstemmelse med 
EU's udviklingspolitik som anerkendt i Kommissionens meddelelse om fremtiden for 
fødevarer og landbrug (COM(2017)0713) såvel som af Rådet og medlemsstaterne i den "nye 
europæiske konsensus om udvikling" fra 2017, fører manglende sammenhænge mellem 
gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og EU's eksterne mål til sanktioner, hvis der er 
tale om forsætlige handlinger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) I henhold til traktatens artikel 317 
er Kommissionen ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
budget i samarbejde med medlemsstaterne. 
Kommissionen bør derfor tillægges 
beføjelse til ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter at træffe afgørelse 
om, hvorvidt de udgifter, der er afholdt af 
medlemsstaterne, er i overensstemmelse 
med EU-retten. Medlemsstaterne bør have 
ret til at begrunde deres beslutninger om 
betaling og at anmode om mægling, hvis 
der er uenighed mellem dem og 
Kommissionen. For at give 
medlemsstaterne retlig og økonomisk 
sikkerhed med hensyn til udgifter, der er 
afholdt i fortiden, bør der fastsættes en 
forældelsesfrist for Kommissionens 
afgørelse om, hvilke økonomiske 
konsekvenser en manglende overholdelse 
bør have.

(41) I henhold til traktatens artikel 317 
er Kommissionen ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
budget i samarbejde med medlemsstaterne. 
Kommissionen bør derfor tillægges 
beføjelse til ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter at træffe afgørelse 
om, hvorvidt de udgifter, der er afholdt af 
medlemsstaterne, er i overensstemmelse 
med EU-retten, prioriteterne og de 
internationale aftaler, bl.a. 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen om klimaændringer. Blandt 
disse mål bør der lægges særlig vægt på 
princippet om udviklingsvenlig 
politikkohærens samt på Unionens klima- 
og miljøpolitiske mål som fastsat i artikel 
191 i traktaten. Landbrugspolitikken og 
finansieringen heraf bør ikke være til 
hinder for, at andre EU-politikker 
fungerer. Medlemsstaterne bør have ret til 
at begrunde deres beslutninger om betaling 
og at anmode om mægling, hvis der er 
uenighed mellem dem og Kommissionen. 
For at give medlemsstaterne retlig og 
økonomisk sikkerhed med hensyn til 
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udgifter, der er afholdt i fortiden, bør der 
fastsættes en forældelsesfrist for 
Kommissionens afgørelse om, hvilke 
økonomiske konsekvenser en manglende 
overholdelse bør have.

Begrundelse

Under hensyntagen til behovet for, at den fælles landbrugspolitik er i overensstemmelse med 
EU's udviklingspolitik som anerkendt i Kommissionens meddelelse om fremtiden for 
fødevarer og landbrug (COM(2017)0713) såvel som af Rådet og medlemsstaterne i den "nye 
europæiske konsensus om udvikling" fra 2017, fører manglende sammenhænge mellem 
gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og EU's eksterne mål til sanktioner, hvis der er 
tale om forsætlige handlinger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ifølge Kommissionens meddelelse 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" bør 
det være en strategisk målsætning for den 
fremtidige fælles landbrugspolitik at styrke 
miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og 
bidrage til opfyldelsen af EU's miljø- og 
klimamålsætninger. Følgelig gør miljø- og 
klimahensyn det nødvendigt at udveksle 
data fra systemer til identifikation af 
landbrugsparceller og andre integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystemer på 
nationalt plan og EU-plan. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser om udveksling af 
data indsamlet via det integrerede system, 
som er relevante for miljø- og 
klimamålsætningerne, mellem 
medlemsstaternes offentlige myndigheder 
og med Unionens institutioner og organer. 
For at sikre en mere effektiv udnyttelse af 
de data, der er til rådighed for forskellige 
offentlige myndigheder til udarbejdelse af 
europæiske statistikker, bør det også 
fastsættes, at data fra det integrerede 
system skal stilles til rådighed til statistiske 

(49) Ifølge Kommissionens meddelelse 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" bør 
det være en strategisk målsætning for den 
fremtidige fælles landbrugspolitik at styrke 
miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og 
bidrage til opfyldelsen af EU's miljø- og 
klimamålsætninger. I meddelelsen 
understreger man også den fælles 
landbrugspolitiks globale dimension og 
nævner Unionens tilsagn om at styrke 
politikkohærens for bæredygtig udvikling. 
Følgelig er det af hensyn til miljøet og 
klimaet og på grund af den 
udviklingsvenlige politikkohærens samt 
for at opnå målene for bæredygtig 
udvikling og skabe sammenhæng med 
Unionens andre interne og eksterne 
politikker nødvendigt at udveksle data fra 
systemer til identifikation af 
landbrugsparceller og andre integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystemer på 
nationalt plan og EU-plan. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser om udveksling af 
data indsamlet via det integrerede system, 
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formål for organer, der er en del af det 
europæiske statistiske system.

som er relevante for disse målsætninger, 
mellem medlemsstaternes offentlige 
myndigheder og med Unionens 
institutioner og organer. For at sikre en 
mere effektiv udnyttelse af de data, der er 
til rådighed for forskellige offentlige 
myndigheder til udarbejdelse af 
europæiske statistikker, bør det også 
fastsættes, at data fra det integrerede 
system skal stilles til rådighed til statistiske 
formål for organer, der er en del af det 
europæiske statistiske system.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (49a) En yderligere strategisk 
orientering for at sikre sammenhængen 
mellem resultater af handel med 
landbrugsprodukter under den fælles 
landbrugspolitik og EU's udviklingspolitik 
skal også respekteres i forbindelse med 
medlemsstaternes planlægning og 
gennemførelse af politikker og 
instrumenter under den fælles 
landbrugspolitik, navnlig for så vidt angår 
anvendelsen af frivillig koblet støtte og 
landbrugsreserven til håndtering af 
markedskriser.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) I betragtning af den internationale 
struktur inden for handel med 
landbrugsprodukter og for at sikre et 
velfungerende indre marked er det 
nødvendigt, at der tilrettelægges et 
samarbejde mellem medlemsstaterne. Det 

(53) I betragtning af den internationale 
struktur inden for handel med 
landbrugsprodukter og for at sikre et 
velfungerende indre marked og 
overholdelse af forpligtelserne med 
hensyn til udviklingsvenlig 
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er også nødvendigt, at der på EU-plan 
etableres et centralt register over de 
støttemodtagende eller betalingspligtige 
virksomheder, der er etableret i tredjelande.

politikkohærens er det nødvendigt, at der 
tilrettelægges et samarbejde mellem 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. Det er 
også nødvendigt, at der på EU-plan 
etableres et centralt register over de 
støttemodtagende eller betalingspligtige 
virksomheder, der er etableret i tredjelande. 
Et sådant register bør bidrage til at 
påpege manglende sammenhænge mellem 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik og målene for Unionens 
eksterne politikker. 
Dokumentationsregisteret bør fremhæve 
de ovennævnte virksomheders bidrag eller 
indflydelse i tredjelande på 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling. En 
sådan dokumentation bør også 
understrege den fælles landbrugspolitiks 
bidrag, navnlig med hensyn til dens 
eksterne dimension, til Unionens 
udviklingsmål som fastsat i artikel 208 i 
traktaten.

Begrundelse

I en ånd af et fornuftigt og effektivt samarbejde med tredjelande fremmer Kommissionen sin 
dialog med partnerlande om ethvert aspekt, der har en indvirkning på deres udviklingsproces, 
hvad enten det sker direkte inden for rammerne af Unionens politik eller ej. Inputtene fra 
Unionens partnere tager sigte på at identificere og afhjælpe manglende sammenhænge i EU-
politikker, og indsamlingen og udvekslingen af data letter denne proces.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Konditionalitet er et vigtigt element 
i den fælles landbrugspolitik, navnlig i 
forbindelse med miljø- og klimaaspekter, 
men også med hensyn til folkesundheds- 
og dyrevelfærdsaspekter. Dette indebærer, 
at der bør foretages kontrol og om 
nødvendigt anvendes sanktioner for at 

(55) Konditionalitet er et vigtigt element 
i den fælles landbrugspolitik med hensyn 
til at sikre, at betalingerne opnår en høj 
grad af bæredygtighed, f.eks. ved 
anvendelsen af pesticider, og til at sikre 
lige konkurrencevilkår for landbrugere i 
og på tværs af medlemsstaterne, navnlig i 
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sikre, at konditionalitetssystemet virker i 
praksis. For at skabe lige 
konkurrencevilkår for støttemodtagere i 
forskellige medlemsstater bør der indføres 
visse generelle bestemmelser om kontrol 
og sanktioner i konditionalitetssystemet på 
EU-plan.

forbindelse med miljø- og klimaaspekter, 
men også med hensyn til folkesundheden 
og dyrevelfærden. Dette indebærer, at der 
bør foretages kontrol og om nødvendigt 
anvendes sanktioner for at sikre, at 
konditionalitetssystemet virker i praksis. 
For at skabe disse lige konkurrencevilkår 
for støttemodtagere i forskellige 
medlemsstater bør der på EU-plan indføres 
visse generelle bestemmelser om 
konditionalitet samt kontroller og 
sanktioner i forbindelse med manglende 
overholdelse.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) I den forbindelse bør det 
anerkendes, at civilsamfundet, herunder 
medierne og ikkestatslige organisationer, 
spiller en rolle og bidrager til at styrke 
myndighedernes kontrolramme over for 
svig og anden misbrug af offentlige midler.

(67) I den forbindelse bør det 
anerkendes, at civilsamfundet, herunder 
medierne og ikkestatslige organisationer, 
spiller en rolle og bidrager til at styrke 
myndighedernes kontrolramme over for 
svig og anden misbrug af offentlige midler. 
De ovennævnte interessenter bør 
endvidere tilskyndes til at fremhæve de 
uoverensstemmelser, der er mellem 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik og de eksisterende EU-
politikker, navnlig under hensyntagen til 
Unionens miljø- og udviklingspolitikker, 
og henvise disse til Kommissionens 
høringskonsulent, hvis kontor blev 
oprettet ved forordning (EU) nr. .../... 
[forordningen om strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik].

Begrundelse

EU forpligtede sig til at anerkende og styrke princippet om inddragelse af ikkestatslige 
aktører med henblik på at opfylde udviklingsmålene for tredjelandspartnere med "EU's 
konsensus om udvikling" fra 2005 som bekræftet af den "nye konsensus for udvikling" fra 
2017. Som følge af ændringsforslagene til forordningen om strategiske planer er der blevet 
oprettet et kontor for en høringskonsulent i Kommissionen.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82) Kommissionens 
gennemførelsesbeføjelser bør også omfatte: 
de regler, der er nødvendige for at opnå en 
ensartet anvendelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser og for at 
opnå en ensartet anvendelse af 
kontrolforanstaltninger i Unionen;

(82) Kommissionens 
gennemførelsesbeføjelser bør også omfatte: 
de regler, der er nødvendige for at opnå en 
ensartet anvendelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser, hvilket bør 
omfatte princippet om budgeteffektivitet 
ved ikke at tillade betalinger under den 
fælles landbrugspolitik, som medfører 
yderligere omkostninger for EU's budget, 
og for at opnå en ensartet anvendelse af 
kontrolforanstaltninger i Unionen. 
Kommissionen bør derfor ligeledes 
fastsætte regler, der sikrer 
sammenhængen mellem 
medlemsstaternes gennemførelse af den 
fælles landbrugspolitik og Unionens 
andre politikker, med særlig fokus på de 
miljøkrav, der er fastsat i artikel 11 og 
artikel 191 i traktaten, samt 
forpligtelserne i forbindelse med 
udviklingsvenlig politikkohærens, der er 
fastsat i artikel 208 i traktaten.

Begrundelse

Udgifter forbundet med indvirkninger relateret til miljøet, folkesundheden, sociale strukturer 
eller udviklingen eksternaliseres til andre områder af de offentlige udgifter, herunder EU's 
udgifter. Dette betyder, at vi betaler gentagne gange, hvis udgifterne anvendes ineffektivt, 
betaler vi én gang til noget, der f.eks. skaber overproduktion, og der som følge heraf 
eksempelvis skal betales igen til krisehåndtering og igen i form af udgifter til 
udviklingsbistand. Eller vi betaler én gang til landbrugsmetoder, som forurener, igen for at 
gøre rent efter dem eller genoprette økosystemer eller igen for at få drikkevandet renset.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger, der er nødvendige 
med henblik på analyse, forvaltning, 
overvågning, informationsudveksling og 
gennemførelse af den fælles 
landbrugspolitik, samt foranstaltninger 
vedrørende etablering af kontrolsystemer 
og faglig og administrativ bistand

a) foranstaltninger, der er nødvendige 
med henblik på analyse, forvaltning, 
overvågning, informationsudveksling og 
gennemførelse af den fælles 
landbrugspolitik, 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen om 
klimaændringer, samt foranstaltninger 
vedrørende etablering af kontrolsystemer 
og faglig og administrativ bistand

Begrundelse

Artikel 208 i TEUF fastsætter, at alle EU's politikker skal tage hensyn til udviklingsmålene. 
En styrkelse af den globale fødevaresikkerhed og bidrag til udviklingen af solide 
landbrugssystemer i udviklingslandene er centrale udviklingsmål inden for rammerne af EU's 
udviklingssamarbejde og målene for bæredygtig udvikling.  Reguleringen af det indre marked 
for landbrugssektoren har direkte konsekvenser for disse systemers sundhed i 
udviklingslandene.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de aktioner, som Kommissionen 
iværksætter ved hjælp af telemåling, der 
benyttes i forbindelse med overvågningen 
af landbrugsressourcer i henhold til artikel 
23

c) de aktioner, som Kommissionen 
iværksætter ved hjælp af telemåling, der 
benyttes i forbindelse med overvågningen 
af landbrugsressourcer og af 
medlemsstaternes deltagelse i 
landbrugspraksis i overensstemmelse med 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og Parisaftalen om 
klimaændringer i henhold til artikel 23

Begrundelse

Artikel 208 i TEUF fastsætter, at alle EU's politikker skal tage hensyn til udviklingsmålene. 
En styrkelse af den globale fødevaresikkerhed og bidrag til udviklingen af solide 



PE629.647v02-00 18/30 AD\1176525DA.docx

DA

landbrugssystemer i udviklingslandene er centrale udviklingsmål inden for rammerne af EU's 
udviklingssamarbejde og målene for bæredygtig udvikling.  Reguleringen af det indre marked 
for landbrugssektoren har direkte konsekvenser for disse systemers sundhed i 
udviklingslandene. 

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undersøgelser af den fælles 
landbrugspolitik og evaluering af 
foranstaltninger, der finansieres af fondene, 
herunder forbedring af evalueringsmetoder 
og informationsudveksling om praksis på 
området for den fælles landbrugspolitik, 
samt undersøgelser foretaget i samarbejde 
med Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB)

f) undersøgelser af den fælles 
landbrugspolitik og evaluering af 
foranstaltninger, der finansieres af fondene, 
herunder forbedring af evalueringsmetoder 
og informationsudveksling om praksis på 
området for den fælles landbrugspolitik, 
samt undersøgelser foretaget i samarbejde 
med Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB) med inddragelse af relevante 
aktører, der er omhandlet i artikel 94 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik], navnlig lokale, 
regionale, nationale og internationale 
interessenter, akademiske eksperter og 
NGO'er 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bidraget til foranstaltninger 
vedrørende udbredelse af oplysninger, 
bevidstgørelse, fremme af samarbejde og 
udveksling af erfaringer på EU-niveau, 
som gennemføres i forbindelse med 
interventioner til udvikling af 
landdistrikterne, herunder 
netværkssamarbejde mellem de berørte 
parter

h) bidraget til foranstaltninger 
vedrørende udbredelse af oplysninger, 
bevidstgørelse, herunder for så vidt angår 
de globale konsekvenser af den fælles 
landbrugspolitik, fremme af samarbejde og 
udveksling af erfaringer på lokalt, 
regionalt og nationalt niveau samt på EU-
niveau og internationalt niveau, som 
gennemføres i forbindelse med 
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interventioner til udvikling af 
landdistrikterne, herunder 
netværkssamarbejde mellem de berørte 
parter

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) den fælles landbrugspolitiks 
virkninger for tredjelande, særlig 
udviklingslande

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at fremme og sikre harmoniseret 
anvendelse af EU-reglerne.

d) at fremme og sikre harmoniseret 
anvendelse af EU-reglerne samt af regler, 
der skal anvendes af Unionen, og som 
følger af de relevante internationale 
traktater. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forvalte Unionens 
landbrugsmarkeder i en global 
sammenhæng

a) på retfærdig og bæredygtig vis 
forvalte Unionens landbrugsmarkeder i en 
global sammenhæng, herunder ved at 
oprette og udvide 
markedsovervågningsmekanismer på 
regionalt og globalt plan under 
hensyntagen til udviklingsmålene
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Begrundelse

Overvågning er nødvendig for at forstå interne EU-politikkers eksterne virkninger på 
udviklingslandene og dermed opnå udviklingsvenlig politikkohærens.   Tilsvarende, og som 
fastslået i artikel 191 i TEUF, bør den fælles landbrugspolitik og finansieringen heraf ikke 
være til hinder for opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling eller de mål, der er fastsat i 
Parisaftalen.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sørge for agro-økonomisk 
overvågning og miljø- og 
klimaovervågning af landbrugsjordens 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelsen, herunder skovlandbrug, 
og overvågning af afgrødernes tilstand, 
således at der kan opstilles prognoser, 
særlig over udbyttet og 
landbrugsproduktionen og ekstraordinære 
omstændigheders indvirkning på 
landbruget

b) sørge for agro-økonomisk 
overvågning og miljø- og 
klimaovervågning af landbrugsjordens 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelsen, herunder skovlandbrug, 
og overvågning af afgrødernes tilstand, 
således at der kan opstilles prognoser, 
særlig over udbyttet og 
landbrugsproduktionen og ekstraordinære 
omstændigheders indvirkning på 
landbruget samt overvågning af 
fremskridtene i forbindelse med 
gennemførelsen af landbrugspraksisser, 
der bidrager til at nå de klimamål og -
målsætninger, der er fastsat i 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen om klimaændringer

Begrundelse

Overvågning er nødvendig for at forstå interne EU-politikkers eksterne virkninger på 
udviklingslandene og dermed opnå udviklingsvenlig politikkohærens. Tilsvarende, og som 
fastslået i artikel 191 i TEUF, bør den fælles landbrugspolitik og finansieringen heraf ikke 
være til hinder for opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling eller de mål, der er fastsat i 
Parisaftalen. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrage til åbenhed på 
verdensmarkederne

d) bidrage til åbenhed på 
verdensmarkederne, herunder sikring af 
udviklingsvenlig politikkohærens

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen finansierer i henhold til 
artikel 7, litra c), aktioner vedrørende 
indsamling eller køb af de data, der er 
nødvendige for at gennemføre og overvåge 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
satellitdata, geospatiale data og 
meteorologiske data, oprettelse af en 
infrastruktur for rumlige data og et 
websted, gennemførelse af specifikke 
undersøgelser af klimatiske forhold, 
telemåling som hjælpemiddel til 
overvågning af ændringer i 
arealanvendelsen og jordens 
sundhedstilstand samt opdatering af 
agrometeorologiske og økonometriske 
modeller. Disse aktioner gennemføres om 
nødvendigt i samarbejde med EEA, JRC, 
nationale laboratorier og organer eller 
sammen med den private sektor.

Kommissionen finansierer i henhold til 
artikel 7, litra c), aktioner vedrørende 
indsamling eller køb af de data, der er 
nødvendige for at gennemføre og overvåge 
den fælles landbrugspolitik og dens 
indvirkning både i og uden for Unionen, 
herunder satellitdata, geospatiale data og 
meteorologiske data, oprettelse af en 
infrastruktur for rumlige data og et 
websted, gennemførelse af specifikke 
undersøgelser af klimatiske forhold, 
telemåling som hjælpemiddel til 
overvågning af ændringer i 
arealanvendelsen og jordens 
sundhedstilstand samt opdatering af 
agrometeorologiske og økonometriske data 
og modeller. Disse aktioner gennemføres 
om nødvendigt i samarbejde med EEA, 
JRC, nationale laboratorier og organer eller 
sammen med civilsamfundet og den 
private sektor. Dette omfatter deling af 
adgang og bidrag til internationale 
initiativer og datakilder, herunder 
UNFCCC, samt klima- og miljødata, eller 
data og/eller oplysninger, der bidrager til 
gennemsigtighed på verdensmarkederne 
eller overvågning af opfyldelsen af 
målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Overvågning af udviklingsvenlig 

politikkohærens
1. Den fælles landbrugspolitiks 
indvirkning på fødevaresystemer og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene skal i henhold til 
artikel 208 i traktaten underkastes 
regelmæssige og uafhængige vurderinger. 
Ved denne overvågning skal man være 
særligt opmærksom på virkningerne af 
handelsmæssige 
landbrugsfødevarestrømme mellem 
Unionen og udviklingslandene 
vedrørende 
a)  fødevareproduktion, -
forarbejdning og -distribution i de mindst 
udviklede lande
b)  lokale småproducenter og 
kvindelige landbrugere
c) produkter, som udviklingslandene 
anser for følsomme
d)  produkter fra sektorer, hvor der er 
givet tilladelse til koblede betalinger under 
den fælles landbrugspolitik, og hvor 
krisestyringsforanstaltningerne under den 
fælles landbrugspolitik er blevet anvendt.
2. Ved vurderingen skal man 
undersøge data fra Unionens 
markedsobservatorier, casestudier, 
rapporter om målene for bæredygtig 
udvikling samt dokumentation fra 
partnerlande og andre relevante 
interessenter såsom 
civilsamfundsorganisationer. Med henblik 
herpå skal det sektorale og geografiske 
anvendelsesområde for EU's 
markedsobservatorier udvides til 
produkter, som partnerlandene anser for 
følsomme, og også omfatte de mindst 
udviklede lande. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 100 for at supplere denne 
forordning ved at fastsætte  
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anvendelsesområdet og proceduren for 
vurderingen.
3. Hvis overvågningsdataene viser, at 
der er risiko for negative indvirkninger på 
landbrugsfødevareproduktionen og -
forarbejdningen eller 
fødevaresikkerheden i et udviklingsland, 
udsender Kommissionen en tidlig 
varsling, der fører til et samråd mellem 
EU og de påvirkede landbrugssamfund 
samt partnerlandenes regeringer med 
henblik på at aftale afhjælpende 
foranstaltninger. En social 
beskyttelsesklausul stilles til rådighed for 
de berørte parter.
4. Hvis der ikke udsendes et tidligt 
varsel, men der opstår negative 
virkninger, kan den berørte part indgive 
en klage. Klager indgives til Europa-
Parlamentets faste ordfører for 
udviklingsvenlig politikkohærens, og 
klagen behandles af høringskonsulenter i 
Kommissionen. De berørte grupper og 
andre interesserede parter kan fremlægge 
beviser.
5. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en årlig 
rapport om resultaterne af vurderingen, 
den modtagne dokumentation og 
Unionens politiske reaktion.

Begrundelse

Denne procedure har til formål at indføre en mekanisme, der samtidig overvåger 
politikkohærensen på udviklingsområdet og giver Kommissionen mulighed for at modtage 
signaler vedrørende de markeder og lokalsamfund, der eventuelt kan blive påvirket. Herved 
udvides den rolle, som de eksisterende markedsobservatorier har. Kommissionens 
høringskonsulenter findes allerede i Kommissionen, og rollen kan også varetages af EU's 
delegationer med kompetence inden for handel og landbrug.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler vedrørende finansieringen i 
henhold til artikel 7, litra b) og c)

a) regler vedrørende finansieringen i 
henhold til artikel 7, litra b), c) og k)

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) de gør ikke nogen skade i 
samfunds- eller miljømæssig henseende 
og er i overensstemmelse med EU's 
politiske mål og internationale tilsagn og 
forpligtelser, jf. artikel 5 og 6 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik]

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller 
gennemfører den handlingsplan, der er 
omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller 
gennemfører den handlingsplan, der er 
omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen eller ikke i 
overensstemmelse med EU's 
internationale aftaler eller med 
udviklingsvenlig politikkohærens, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
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Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse af oplysninger, der finansieres 
i medfør af artikel 7, litra e), har navnlig til 
formål at bidrage til at forklare, 
gennemføre og udvikle den fælles 
landbrugspolitik og gøre befolkningen 
mere bevidst om indholdet af og 
målsætningerne herfor, at genoprette 
forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at fremme den 
europæiske landbrugsmodel såvel som 
hjælpe borgerne med at forstå den.

Oplysninger, der finansieres i medfør af 
artikel 7, litra e), har navnlig til formål at 
bidrage til at forklare, gennemføre og 
udvikle den fælles landbrugspolitik og gøre 
befolkningen mere bevidst om indholdet af 
og målsætningerne herfor, herunder 
modvirkning af klimaændringer, 
miljøbeskyttelse, dyrevelfærd, 
opretholdelse af sociale strukturer i 
landdistrikterne og dens globale 
dimension, idet der tages ansvar for 
virkningerne af den fælles 
landbrugspolitik, navnlig på 
udviklingslandene, samt til at informere 
borgerne efter kriser ved hjælp af 
upartiske og objektive 
oplysningskampagner, at underrette 
landbrugere og andre parter, der er aktive i 
landdistrikterne, og at fremme en 
bæredygtig EU-landbrugsmodel såvel som 
hjælpe borgerne med at forstå den. 

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det system, som medlemsstaterne indfører 
i henhold til artikel 57, stk. 2, skal omfatte 
systematisk kontrol, som også skal være 
rettet mod de områder, hvor risikoen for 
fejl er størst.

Det system, som medlemsstaterne indfører 
i henhold til artikel 57, stk. 2, skal omfatte 
systematisk kontrol, som også skal være 
rettet mod de områder, hvor risikoen for 
fejl er størst, og hvor arten af disse risici 
udgør den største trussel mod miljøet, 
klimaet samt menneskers og dyrs 
sundhed.

Begrundelse

Dette ajourfører risikobegrebet til den nye leveringsmodel. Princippet om "risikoen for 
fondene", som man hidtil har fulgt, bør også forstås som et krav om at anvende EU's og 
medlemsstaternes midler effektivt. Dette betyder, at den fælles landbrugspolitik i henhold til 
princippet om budgeteffektivitet ikke bør give mulighed for anvendelse af offentlige midler, 
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der medfører yderligere udgifter, eftersom sådanne eksternaliserede udgifter ender med at 
skulle dækkes af offentlige midler på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foretages ikke kontrol hos EIB eller 
andre internationale finansielle 
institutioner, som en medlemsstat er 
aktionær i.

Medlemsstaterne foretager ikke kontrol 
hos EIB eller andre internationale 
finansielle institutioner, som en 
medlemsstat er aktionær i. Disse 
systematiske kontroller vedrørende 
overensstemmelse og sammenhæng 
udføres på EU-niveau eller på et andet 
passende niveau.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
datasæt, der indsamles gennem det 
integrerede system, og som er relevante 
for Kommissionen med hensyn til at 
analysere, overvåge og vurdere 
virkningerne af den fælles 
landbrugspolitik, de strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik og de 
interventioner, der støttes, på EU's 
udviklingsmål og målene for 
udviklingslandene, deles gratis med 
Kommissionen og om nødvendigt med de 
nationale organer i medlemsstaterne, der 
er ansvarlige for udarbejdelsen af de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, samt de nationale 
forvaltningsmyndigheder for de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 76 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76a
Bevis for ansvarlige investeringer og god 

praksis
Virksomheder, der ønsker, at deres 
investeringer og gode praksis, som kan 
opveje de negative virkninger, tages i 
betragtning i forbindelse med vurderingen 
i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik] 
forelægger Kommissionen det nødvendige 
bevis.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
 Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen en liste over de 
virksomheder, der er etableret i et 
tredjeland, og for hvilke betalingen af det 
pågældende beløb har eller skulle have 
fundet sted eller er eller skulle være 
modtaget i den pågældende medlemsstat.

2. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen en liste over de 
virksomheder, der er etableret i et 
tredjeland, og for hvilke betalingen af det 
pågældende beløb har eller skulle have 
fundet sted eller er eller skulle være 
modtaget i den pågældende medlemsstat. 
Når det er nødvendigt, indbyder 
Kommissionen eksperter fra tredjelande, 
herunder udviklingslande, til at foretage 
en vurdering af de eksterne virkninger af 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik på medlemsstatsniveau.

Begrundelse

I en ånd af et fornuftigt og effektivt samarbejde med tredjelande bør Kommissionen styrke sin 
dialog med partnerlande om ethvert aspekt, der har indvirkning på deres udviklingsproces. 
Inputtene fra Unionens partnere tager sigte på at identificere og afhjælpe manglende 
sammenhænge i EU-politikker, og indsamlingen og udvekslingen af data letter denne proces. 
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremlæggelse af beviser, jf. artikel 
76a, for så vidt angår ansvarlige 
investeringer og god praksis
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