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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)
(KOM(2008) 0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008) 0306),

– der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, i henhold til hvilke det er blevet hørt af 
Rådet (C6-0242/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
(A6-0000/2007) samt til udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at tilskynde støttemodtagerne 
yderligere til at deltage i aktioner, der tager 
sigte på de nye udfordringer, bør der være 
mulighed for at fastsætte højere støttesatser 
for sådanne aktioner.

(10) For at tilskynde støttemodtagerne 
yderligere til at deltage i aktioner, der tager 
sigte på de nye udfordringer, bør der være 
mulighed for at fastsætte højere støttesatser 
for sådanne aktioner. Denne mulighed bør 
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kunne anvendes af medlemsstaterne til 
overførsel af innovationer, som den 
anvendte forskning har resulteret i.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre innovation i landdistrikterne, navnlig via anvendt forskning. Overførsel 
af knowhow fra forskning til landbrugssektoren og økonomien i landdistrikterne skal fremmes 
ved at hæve maksimumsbeløbene i bilag I.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr.
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere] skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering,
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte aktioner, der vedrører de nye 
udfordringer.

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx.xx.2008 [om fælles regler 
for den fælles landbrugspolitiks ordninger 
for direkte støtte til landbrugere og om 
fastlæggelse af visse støtteordninger for 
landbrugere] skal de midler, der er opstået 
som følge af yderligere graduering,
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at mindst 
50 % af disse midler, anvendes til at støtte 
aktioner, der vedrører de nye udfordringer.

Or. fr

Begrundelse

Selv om de nye udfordringer og de nye instrumenter, som Kommissionen har påvist, er 
vigtige, forekommer det ikke berettiget at bruge alle indtægterne fra en yderligere graduering 
til dette formål. Selv om det i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1698/2005 bestemmes, at 
bidraget til akse 1 og 3 skal være mindst 10 % og til akse 2 25 %, er det hensigtsmæssigt at 
fastsætte en minimumstærskel på 50 % af ressourcerne til de nye udfordringer.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da der er tale om specifik og 
obligatorisk anvendelse af ekstrabeløb, 
skulle det ikke have nogen konsekvenser 
for ligevægten mellem de forskellige mål 
for støtten til udvikling af landdistrikterne.

(12) Da der er tale om specifik anvendelse 
af ekstrabeløb, skulle det ikke have nogen 
konsekvenser for ligevægten mellem de 
forskellige mål for støtten til udvikling af 
landdistrikterne.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a) Følgende indsættes som artikel 16 b:
"Artikel 16 b

Innovation og overførsel af knowhow fra 
den anvendte forskning

1. Fra den 1. januar 2010 indfører 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikter afhængigt af 
deres specifikke behov målrettede 
operationer, der tager sigte på overførsel 
af innovation fra den anvendte forskning 
til økonomien i landdistrikterne.
2. Fra 1. januar 2010 kan de i bilag I 
fastsatte støttesatser øges med 10 
procentpoint for den i stk. 1 nævnte type 
operationer."

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt at sikre innovation i landdistrikter, navnlig via anvendt forskning. Overførsel af 
knowhow fra forskningen til landbrugssektoren og økonomien i landdistrikterne skal fremmes 
ved at hæve maksimumsbeløbene i bilag I.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) Artikel 30 erstattes af følgende tekst:

"Artikel 30

Infrastrukturer knyttet til udviklingen og 
tilpasningen af landbrugs- og 

skovbrugssektorerne
Den i artikel 20, punkt b, litra v), 
omhandlede støtte kan navnlig dække 
operationer i tilknytning til adgang til 
landbrugsarealer og skovbeplantede 
arealer, til jordomlægning og 
jordforbedring, til levering af energi, til 
adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og til 
vandforvaltning."

Or. fr

Begrundelse

Det fremgår af Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2007 om en europæisk 
bredbåndspolitik, at udviklingen af landdistrikternes konkurrenceevne afhænger af innovative 
måder at bruge informations- og kommunikationsteknologi på. Det er derfor relevant at 
medtage disse teknologier i artikel 30 i denne forordning.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. udgifter svarende til de beløb, der 
fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.

5a. udgifter på eller over 50 % af de beløb, 
der fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Hvis de samlede udgifter, der er afholdt 
til de aktioner, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 5a, er mindre end det beløb, 
der er omhandlet i artikel 16a, stk. 3, litra 
b), tilbagebetaler medlemsstaterne 
differencen til EU-budgettet op til det 
beløb, som de samlede bevillinger til andre 
aktioner end dem, der er omhandlet i 
artikel 16a, er overskredet med.

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Selv om de nye udfordringer og de nye instrumenter, som Kommissionen har påvist, er 
vigtige, forekommer det ikke berettiget at bruge alle indtægterne fra en yderligere graduering 
til dette formål. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10  litra a a (ny) 
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Linje 1 affattes således:

22, stk. 2 Etable-
ringsstøtte 
(*)

75.000

*) Etableringsstøtten kan gives i form af en 
enkeltpræmie, der ikke kan overstige 50.000 euro, 
eller i form af et rentetilskud, hvis kapitaliserede 
værdi ikke overstiger 50.000 euro. Når de to 
støtteformer kombineres, må det samlede beløb 
ikke overstige 75.000 euro.

Or. fr

Begrundelse

På grund af de unge landmænds problemer med at etablere sig har det vist sig nødvendigt at 
hæve det maksimale støttebeløb.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - Bilag II – Prioritet: vedvarende energi – linje 4 a (ny)

Ændringsforslag

Forbedring af affaldsforvaltningen Artikel 26: Nedbringelse af mængden 
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og genbrug af materialer Modernisering af 
landbrugsbedrifterne

Artikel 53:
Diversificering i 
retning af ikke-
landbrugsmæssige 
aktiviteter

Artikel 54:
Støtte til oprettelse og 
udvikling af 
virksomheder

Artikel 56:
Basistjenester til 
økonomien og 
befolkningen i 
landdistrikter

af affald og erstatning af 
fossile brændstoffer

Or. fr

Begrundelse

Affaldsforvaltning og genbrug kan bidrage til prioriteten "vedvarende energi".

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - Bilag II – Prioritet: vedvarende energi – linje 4b (ny)

Ændringsforslag

Produktion og udnyttelse af 
solenergi, vindenergi, geotermisk 
energi og kraftvarmeproduktion  

Artikel 26:
Modernisering af 
landbrugsbedrifterne

Artikel 53:
Diversificering i 
retning af ikke-
landbrugsmæssige 
aktiviteter

Artikel 54: Støtte til 
oprettelse og udvikling 
af virksomheder

Erstatning af fossile 
brændstoffer
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Artikel 56:
Basistjenester til 
økonomien og 
befolkningen i 
landdistrikter

Or. fr

Begrundelse

"Ikke-landbrugsmæssige" vedvarende energikilder bidrager til erstatning af fossilt brændsel.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag - Bilag II – Prioritet: vandforvaltning – linje 1 a (ny)

Ændringsforslag

Forvaltning af risikoen for 
oversvømmelse

Artikel 39: Landbrugs-
miljøbetalinger

Artikel 41:
Ikkeproduktive 
investeringer 

Forbedring af kapaciteten 
til vandforvaltning i
tilfælde af oversvømmelser

Or. fr

Begrundelse

Vandforvaltningen skal omfatte forebyggende foranstaltninger også med hensyn til den 
kvantitative forvaltning.
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