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Ændringsforslag 74
Britta Reimers

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. 1. vedtager nedenstående holdning ved 
førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. de

Begrundelse

Det ville være bedre for både landbrugere og forbrugere i et frit og markedsorienteret 
Europa, hvis landbruget blev befriet fra dets økonomiske afhængighed af statsligt underhold 
og formynderi. Desværre er Kommissionen med sit forslag ikke rykket i denne retning med en 
systematisk afskaffelse af landbrugsstøtten. I stedet udvides de eksisterende ordninger med 
mere bureaukrati, som skaber flere udgifter for ansøgerne og for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 75
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, de forskellige 
niveauer af konkurrenceevne (lokalt, 
regionalt, nationalt og internationalt) hos 
alle typer landbrug og bedriftens 
levedygtighed, fødekædeorganisation og 
risikostyring i landbruget, genopretning, 
bevarelse og forbedring af økosystemer, 
der er afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
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fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. Derudover 
skal tilskyndelse til samarbejde og fælles 
foranstaltninger mellem landbrugere, 
virksomheder og netværk for udvikling af 
landdistrikterne have høj prioritet for at 
sikre langsigtet velstand og bæredygtighed 
i landbruget og landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
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vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, forbedringer af dyrevelfærden, 
genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, der er afhængige af landbrug 
og skovbrug, ressourceeffektivitet og 
overgangen til en lavemissionsøkonomi i 
landbrugs-, fødevare- og 
skovbrugssektoren og fremme af social 
integration, fattigdomsbekæmpelse og 
økonomisk udvikling i landdistrikterne. I 
den forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren og fremme 
forbindelserne mellem landdistrikter og 
byområder med henblik på forbedrede 
næringsstofkredsløb. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 77
Elisabeth Jeggle
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø,
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer samt til fastholdelse af 
befolkningen i landdistrikterne. 
Afbødningsindsatsen bør have tilknytning 
til både begrænsning af emissioner i 
landbrug og skovbrug fra vigtige aktiviteter 
som f.eks. husdyrproduktion, brug af 
gødningsstoffer og bevarelse af 
kulstofdræn og fremme af kulstofbinding i 
forbindelse med arealudnyttelse, ændring 
af arealudnyttelse og skovbrugssektoren. 
EU-prioriteten for udvikling af 
landdistrikterne i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug samt aktiviteter, der ligger i 
landbrugets efterfølgende led, og i den 
sociale sfære og i landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
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landdistrikterne.

Or. de

Begrundelse

Det bør også være muligt at trække på rådgivningstjenester i forbindelse med udvikling og 
udvidelse af aktiviteter, der ligger i landbrugets efterfølgende led, såsom direkte 
markedsføring af landbrugsprodukter og bondegårdsturisme, og af markedsorienterede 
sociale serviceydelser, såsom ældrepleje og børnepasning.

Ændringsforslag 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
sikkerhedsforanstaltninger og øget 
bevidsthed om sikkerhed på bedriften,
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
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af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-,
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation, korte 
forsyningskæder og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
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landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren samt belønning af 
landbrugere og skovbrugere for de 
ydelser, de leverer, og fordi de tjener 
almenvellet. EU-prioriteten for udvikling 
af landdistrikterne i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter bør anvendes 
tværgående i forhold til de andre EU-
prioriteter for udvikling af landdistrikterne.

Or. it

Ændringsforslag 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation, korte 
forsyningskæder og risikostyring i 
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forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. it

Ændringsforslag 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
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vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed samt
fødekædeorganisation i landbruget, 
genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, der er afhængige af landbrug 
og skovbrug, ressourceeffektivitet og 
overgangen til en lavemissionsøkonomi i 
landbrugs-, fødevare- og 
skovbrugssektoren og fremme af social 
integration, fattigdomsbekæmpelse og 
økonomisk udvikling i landdistrikterne. I 
den forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 82
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til 
"forureneren betaler"-princippet. 
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om støtten til at nå
klimaforandringsmålene i 
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.

(6) EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til 
"forureneren betaler"-princippet. 
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om, hvordan de agter at 
gennemføre biodiversitetsstrategien og 
klimaforandringsmålene i 
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til 
"forureneren betaler"-princippet. 
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om støtten til at nå 
klimaforandringsmålene i 
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.

(6) EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til 
"forureneren betaler"-princippet og 
princippet om, at den, der bidrager til 
forbedringer, bør belønnes. 
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om støtten til at nå 
klimaforandringsmålene i 
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.
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Or. it

Ændringsforslag 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et 
sæt regionale programmer, bør også kunne 
udarbejde en national ramme, uden en 
særskilt budgettildeling for at lette 
koordineringen mellem regionerne i 
forbindelse med landsdækkende 
udfordringer.

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde et nationalt 
program for udvikling af landdistrikterne 
for hele sit område, et sæt regionale 
programmer, eller både et nationalt 
program og et sæt regionale programmer.
Såfremt en medlemsstat vælger at 
fremlægge både et nationalt program og 
et sæt regionale programmer, planlægges 
foranstaltningerne eller typerne af 
operationer på nationalt eller regionalt 
plan. Hvert program bør identificere en 
strategi til opfyldelse af mål i relation til 
EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og en række udvalgte 
foranstaltninger. Programmeringen bør 
være i overensstemmelse med EU-
prioriteterne for udvikling af landdistrikter, 
men bør samtidig være tilpasset nationale 
forhold og supplere andre EU-politikker, 
navnlig markedspolitikken på 
landbrugsområdet, samhørighedspolitikken 
og den fælles fiskeripolitik. Medlemsstater, 
der vælger et sæt regionale programmer, 
bør også kunne udarbejde en national 
ramme, uden en særskilt budgettildeling 
for at lette koordineringen mellem 
regionerne i forbindelse med 
landsdækkende udfordringer. Såfremt en 
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medlemsstat vælger at fremlægge både et 
nationalt program og regionale 
programmer, bør den nationale ramme 
indeholde fælles elementer for at sikre 
sammenhæng mellem programmerne.

Or. es

Begrundelse

Medlemsstater, som har et stort antal regioner og har valgt at fremlægge regionale 
programmer, skal have et nationalt program, når den samme foranstaltning gennemføres i 
flere af disse regioner.

Ændringsforslag 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde et nationalt 
program for udvikling af landdistrikterne 
for hele sit område, et sæt regionale 
programmer, eller både et nationalt 
program og et sæt regionale programmer.
Såfremt en medlemsstat vælger at 
fremlægge både et nationalt program og 
et sæt regionale programmer, planlægges 
foranstaltningerne eller typerne af 
operationer på nationalt eller regionalt 
plan. Hvert program bør identificere en 
strategi til opfyldelse af mål i relation til 
EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og en række udvalgte 
foranstaltninger. Programmeringen bør 
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fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et 
sæt regionale programmer, bør også kunne 
udarbejde en national ramme, uden en 
særskilt budgettildeling for at lette 
koordineringen mellem regionerne i 
forbindelse med landsdækkende 
udfordringer.

være i overensstemmelse med EU-
prioriteterne for udvikling af landdistrikter, 
men bør samtidig være tilpasset nationale 
forhold og supplere andre EU-politikker, 
navnlig markedspolitikken på 
landbrugsområdet, samhørighedspolitikken 
og den fælles fiskeripolitik. Medlemsstater, 
der vælger et sæt regionale programmer, 
bør også kunne udarbejde en national 
ramme, uden en særskilt budgettildeling 
for at lette koordineringen mellem 
regionerne i forbindelse med 
landsdækkende udfordringer. Såfremt en 
medlemsstat vælger at fremlægge både et 
nationalt program og regionale 
programmer, bør den nationale ramme 
indeholde fælles elementer for at sikre 
sammenhæng mellem programmerne.

Or. es

Begrundelse

Hvad angår medlemsstater, som har et stort antal regioner og har valgt at fremlægge 
regionale programmer, har erfaringen fra programmeringsperioden 2007-2013 vist, at der er 
visse aktiviteter, som ikke hører hjemme i regionale programmer, fordi de rækker ud over en 
enkelt regions territorium. Dette er tilfældet med aktiviteter, der hører ind under 
interregionalt samarbejde. Medlemsstaterne skal derfor have et nationalt program, når 
samme foranstaltning gennemføres i flere regioner.

Ændringsforslag 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
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medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et 
sæt regionale programmer, bør også kunne 
udarbejde en national ramme, uden en 
særskilt budgettildeling for at lette 
koordineringen mellem regionerne i 
forbindelse med landsdækkende 
udfordringer.

medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer og være 
omhyggelig med at sikre, at 
underrepræsenterede grupper, navnlig 
kvinder, kan spille deres retmæssige rolle 
i de organer, der oprettes til at udforme 
disse udviklingsprogrammer, således at 
lokale udviklingsstrategier tager passende 
hensyn til deres behov. Hvert program bør 
identificere en strategi til opfyldelse af mål 
i relation til EU-prioriteterne for udvikling 
af landdistrikterne og en række udvalgte 
foranstaltninger. Programmeringen bør 
være i overensstemmelse med EU-
prioriteterne for udvikling af landdistrikter, 
men bør samtidig være tilpasset nationale 
forhold og supplere andre EU-politikker, 
navnlig markedspolitikken på 
landbrugsområdet, samhørighedspolitikken 
og den fælles fiskeripolitik. Medlemsstater, 
der vælger et sæt regionale programmer, 
bør også kunne udarbejde en national 
ramme, uden en særskilt budgettildeling 
for at lette koordineringen mellem 
regionerne i forbindelse med 
landsdækkende udfordringer.

Or. de

Ændringsforslag 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
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administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et 
sæt regionale programmer, bør også kunne 
udarbejde en national ramme, uden en 
særskilt budgettildeling for at lette 
koordineringen mellem regionerne i 
forbindelse med landsdækkende 
udfordringer.

administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale og 
regionale forhold og supplere andre EU-
politikker, navnlig markedspolitikken på 
landbrugsområdet, samhørighedspolitikken 
og den fælles fiskeripolitik. Hvis en 
medlemsstat vælger et sæt nationale 
og/eller regionale programmer, bør den 
nationale ramme indeholde fælles 
elementer for at sikre sammenhæng og 
forbindelser mellem den nationale strategi 
og de regionale strategier.

Or. it

Ændringsforslag 88
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
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til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

til at give mulighed for at behandle
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Der bør også gøres en 
indsats for at støtte fremskridt i retning af 
lige adgang til beskæftigelse for kvinder i 
landdistrikter, anerkendelse af deres 
bidrag til diversificeringsaktiviteter og 
etablering af særlige former for støtte til 
foretagsomme kvinder i disse områder, i 
betragtning af at denne mangfoldighed af 
roller gør det muligt for dem at bidrage 
væsentligt til fremskridt og innovation på 
alle niveauer i samfundet og til forbedring 
af livskvaliteten i landdistrikter. Som et 
middel til at effektivisere indsatsen fra 
sådanne tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

Or. es

Begrundelse

Bidrager til ligebehandling af kvinder i landdistrikter og anerkendelse af kvinders bidrag til 
landdistriktsamfundenes indkomster og velfærd. 

Ændringsforslag 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder,
oprettelse af korte forsyningskæder samt 
kvinders rolle i landdistrikter, navnlig 
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til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

med henblik på at tilbyde dem muligheder 
og en grund til ikke at flytte væk. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

Or. de

Begrundelse

Der er presserende behov for at træffe foranstaltninger til at forhindre, at velkvalificerede 
unge kvinder forlader landdistrikterne. Sådanne kvinder spiller en afgørende rolle for at 
holde liv i landbosamfundene og værne om indbyggernes livskvalitet.

Ændringsforslag 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, kvinder i landbruget, små 
bedrifter, bjergområder og oprettelse af 
korte forsyningskæder. De tematiske 
delprogrammer bør også bruges til at give 
mulighed for at behandle omstrukturering 
af landbrugssektorer, som har en stærk 
indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
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tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

Or. it

Ændringsforslag 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, 
landbrugssystemer af høj naturværdi, 
økologisk landbrug, bjergområder og 
oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

Or. en

Ændringsforslag 92
Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, landbrug af 
høj naturværdi, bjergområder, oprettelse 
af korte forsyningskæder og håndtering af 
miljøudfordringer. De tematiske 
delprogrammer bør også bruges til at give 
mulighed for at behandle omstrukturering 
af landbrugssektorer, som har en stærk 
indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne uden at skabe negative 
sociale og miljømæssige effekter. Som et 
middel til at effektivisere indsatsen fra 
sådanne tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

Or. en

Ændringsforslag 93
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
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landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

landbrugere, små bedrifter, bjergområder, 
vådområder, bynære områder og 
oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 
landbrugere, små bedrifter, bjergområder, 
regionerne i den yderste periferi og 
oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle 
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

Or. pt
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Ændringsforslag 95
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Når det er begrundet, kan andre 
fokusområder end dem, der er fastsat i 
denne forordning, medtages i 
programmerne med henblik på at forfølge 
prioriteterne. I nogle tilfælde kan det 
være, at den forudgående vurdering og 
SWOT-analysen af et program ikke 
understøtter, at det er nødvendigt at sætte 
ind i forhold til en given prioritet, f.eks. 
fordi denne tackles på anden måde. I 
sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt, at 
programmerne imødekommer alle seks 
prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 96
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Med henblik på at afhjælpe 
problemstillingen med kvinder, hvis 
økonomiske aktivitet ikke anerkendes i 
landdistrikter, og for at fremme kvinders 
deltagelse i iværksætteri og beskæftigelse i 
disse distrikter bør medlemsstaterne og 
Kommissionen udarbejde specifikke 
indikatorer, som er fokuseret på at måle 
fremskridt for kvinder på disse områder 
og vurdere deres bidrag til 
landbosamfundenes indkomster og 
velfærd.
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Or. es

Ændringsforslag 97
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte visse 
regler for programmering og revision af 
programmer for udviklingen af 
landdistrikterne. Der bør findes en lettere 
procedure for revisioner, som ikke berører 
de respektive programmers strategi eller 
EU's finansielle bidrag.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte visse 
regler for programmering og revision af 
programmer for udviklingen af 
landdistrikterne. Kommissionen bør have 
beføjelse til ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter at træffe 
afgørelse vedrørende anmodninger om at 
ændre programmer, når de drejer sig om 
ændring af programstrategien. Der bør 
findes en lettere procedure for revisioner, 
som ikke berører de respektive 
programmers strategi eller EU's finansielle 
bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte visse 
regler for programmering og revision af 
programmer for udviklingen af 
landdistrikterne. Der bør findes en lettere
procedure for revisioner, som ikke berører 
de respektive programmers strategi eller 
EU's finansielle bidrag.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte visse
regler for programmering og revision af 
programmer for udviklingen af 
landdistrikterne. Der bør findes en 
forenklet procedure for revisioner, som 
ikke berører de respektive programmers 
strategi eller EU's finansielle bidrag.

Or. pt
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Ændringsforslag 99
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre retssikkerhed og klarhed 
vedrørende den procedure, der skal følges i 
tilfælde af programændringer, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med fastsættelsen af de 
kriterier, som danner grundlag for de 
foreslåede ændringer af de kvantificerede 
mål for programmerne, og som dermed 
udløser behovet for programændringer 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, 
der er vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 91 i denne forordning.

(13) For at sikre retssikkerhed og klarhed 
vedrørende den procedure, der skal følges i 
tilfælde af programændringer, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med fastsættelsen af 
kriterierne.

Or. de

Begrundelse

Programændringer er ikke rent tekniske beslutninger.

Ændringsforslag 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
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uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. I henhold til artikel 15 pålægges 
medlemsstaterne især at støtte uddannelse 
til kvinder i landdistrikter for at fremme 
deres rolle i udviklingen og udvidelsen af 
SMV'er i landdistrikter samt i aktiviteter, 
der ligger i forlængelse af landbrug, og i 
den sociale sfære, således at kvinderne får 
en grund til ikke at flytte væk. For at sikre, 
at overførsel af viden og information rent 
faktisk leverer disse resultater, bør det 
kræves, at leverandører af vidensoverførsel 
har den fornødne kapacitet.

Or. de

Begrundelse

Der er fare for, at landdistrikterne bliver drænet for deres livsnerve, hvis især velkvalificerede 
unge mennesker forlader landdistrikterne. Det er derfor tvingende nødvendigt at tilbyde disse 
mennesker muligheder og en grund til ikke at flytte væk ved at skabe job til faglærte og 
familievenlige beskæftigelsesordninger.

Ændringsforslag 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og SMV'er i
landdistrikterne – for så vidt de kan 
knyttes direkte til landbrug, 
fødevareproduktion og skovbrug med en 
positiv økonomisk indvirkning på 
landbrug og skovbrug – at forbedre deres 
konkurrenceevne og ressourceeffektivitet 
og forbedre deres miljøpræstationer og 
samtidig bidrage til bæredygtigheden af 
landdistrikternes økonomi. For at sikre, at 
overførsel af viden og information rent 
faktisk leverer disse resultater, bør det 
kræves, at leverandører af vidensoverførsel 
har den fornødne kapacitet.

Or. it

Ændringsforslag 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
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de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
lærlingeordninger, demonstration og 
information, men også kortfristede 
bedriftsudvekslinger og besøgsordninger 
bør derfor også støttes. Viden og 
oplysninger bør gøre det muligt for 
landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren, ngo'er og 
SMV'er i landdistrikterne, at forbedre deres 
konkurrenceevne og ressourceeffektivitet 
og forbedre deres miljøpræstationer og 
samtidig bidrage til bæredygtigheden af 
landdistrikternes økonomi. For at sikre, at 
overførsel af viden og information rent 
faktisk leverer disse resultater, bør det 
kræves, at leverandører af vidensoverførsel 
har den fornødne kapacitet.

Or. en

Begrundelse

Et af nøgleelementerne i forordningen om udvikling af landdistrikterne er innovation. Et 
innovationssystem defineres af Verdensbanken som et netværk af organisationer, 
virksomheder og individer, som er fokuseret på at bringe nye produkter, nye processer og nye 
organisationsformer i økonomisk anvendelse, samt de institutioner og politikker, der påvirker 
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deres adfærd og resultater. Det er vigtigt at fremhæve ngo'er, da det er en af de aktører, som 
kan hjælpe landbrugerne med at styrke deres markedsposition i fremtiden.

Ændringsforslag 104
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og 
landdistrikterne, især SMV'er, at forbedre 
deres konkurrenceevne og 
ressourceeffektivitet og forbedre deres 
miljøpræstationer og samtidig bidrage til 
bæredygtigheden af landdistrikternes 
økonomi. For at sikre, at overførsel af 
viden og information rent faktisk leverer 
disse resultater, bør det kræves, at 
leverandører af vidensoverførsel har den 
fornødne kapacitet.

(14) Landbrugets og skovbrugets udvikling 
og specialisering og de særlige 
udfordringer, som mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (i det 
følgende benævnt "SMV'er") i 
landdistrikterne står over for, kræver en 
passende grad af teknisk og økonomisk 
uddannelse samt en øget kapacitet for at få 
adgang til og udveksle viden og 
oplysninger, herunder i form af formidling 
af bedste landbrugs- og 
skovbrugsproduktionspraksis. 
Foranstaltninger til overførsel af viden og 
information bør ikke kun tage form af 
traditionelle uddannelseskurser, men 
tilpasses behovene hos aktører i 
landdistrikterne. Workshopper, coaching, 
demonstration og information, men også 
kortfristede bedriftsudvekslinger og 
besøgsordninger bør derfor også støttes. 
Viden og oplysninger bør gøre det muligt 
for landbrugere, skovbrugere, personer 
beskæftiget i fødevaresektoren og i SMV'er 
i landdistrikterne inden for landbrugs- og 
skovbrugssektoren, at forbedre deres 
konkurrenceevne og ressourceeffektivitet 
og forbedre deres miljøpræstationer og 
samtidig bidrage til bæredygtigheden af 
landdistrikternes økonomi. For at sikre, at 
overførsel af viden og information rent 
faktisk leverer disse resultater, bør det 
kræves, at leverandører af vidensoverførsel 
har den fornødne kapacitet.

Or. pt
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Ændringsforslag 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I tilfælde hvor over 50 % af den 
samlede arbejdsstyrke i sektoren udgøres 
af lønnede medarbejdere, eller hvor de
fleste job indehaves af løsarbejdere eller 
sæsonarbejdere, er arbejdstagerne, for så 
vidt angår nogle stater, regioner eller 
afgrøder, i særlig risiko for udstødelse og 
fattigdom. I betragtning af, at inklusion 
og fattigdomsbekæmpelse er en af de seks 
prioriteter i Europa 2020-strategien, bør 
arbejdsvilkår og social velfærd for 
medarbejdere eller lønarbejdere i 
landbruget, og navnlig for løsarbejdere og 
sæsonarbejdere, forbedres. I denne 
forbindelse bør tilsagn om at genansætte 
folk fra sæson til sæson ligeledes fremmes 
(af hensyn til jobstabilitet) for at hjælpe 
lønarbejdere til at opnå professionel 
status og dermed forbedre den 
pågældende sektors konkurrenceevne og 
image.

Or. es

Ændringsforslag 106
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at offentlige instanser, der 
leverer vidensoverførselstjenester, er i 
stand til at levere tjenesteydelser af en 
kvalitet og karakter, der er i 

(15) For at sikre, at offentlige instanser, der 
leverer vidensoverførselstjenester, er i 
stand til at levere tjenesteydelser af en 
kvalitet og karakter, der er i 
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overensstemmelse med formålene med 
politikken for udvikling af landdistrikterne, 
for at sikre en bedre målretning af midlerne 
og for at sikre, at landbrugets 
udvekslingsordninger og besøg på 
bedrifterne er klart afgrænset i forhold til 
lignende operationer under andre af 
Unionens ordninger, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen, hvad angår
minimumskvalifikationer hos organer, som 
tilbyder vidensoverførsel, støtteberettigede 
omkostninger samt varigheden og 
indholdet af udvekslingsordninger og 
besøg på bedrifterne.

overensstemmelse med formålene med 
politikken for udvikling af landdistrikterne, 
for at sikre en bedre målretning af midlerne 
og for at sikre, at landbrugets
udvekslingsordninger og besøg på 
bedrifterne er klart afgrænset i forhold til 
lignende operationer under andre af 
Unionens ordninger, bør der fastsættes
minimumskvalifikationer for organer, som 
tilbyder vidensoverførsel, støtteberettigede 
omkostninger samt varighed og indhold af 
udvekslingsordninger og besøg på 
bedrifterne.

Or. pt

Ændringsforslag 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) Navnlig i forbindelse med målene 
om generationsfornyelse i landdistrikter 
og øget viden og vidensoverførsel inden 
for landbruget tilskyndes medlemsstaterne 
til at etablere lærlingeordninger inden for 
landbruget som en del af deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, hvorigennem unge 
mennesker opfordres til at lade sig 
registrere som lærlinge. Denne ordning 
bør være flerårig, spredt over 3-5 år, hvor 
lærlingen er beskæftiget på en deltagende 
landbrugers bedrift. I ordningens sidste år 
sendes lærlingen til en værtsbedrift i en 
anden medlemsstat for at sikre udveksling 
af bedste praksis i hele Unionen. Der bør 
gives faglig uddannelse i hele 
lærlingeperioden. Når lærlingen har 
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færdiggjort sin læretid på tilfredsstillende 
vis, er vedkommende berettiget til at søge 
støtte til virksomhedsetablering og 
virksomhedsudviklingsstøtte, enten som 
ung landbruger, ny på arbejdsmarkedet, 
mindre landbruger eller iværksætter på 
landet.

Or. en

Ændringsforslag 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er inden 
for landbrug og landbrugsfødevarer i 
landdistrikterne med at forbedre den
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og anvendelsen af 
rådgivning blandt landbrugere, 
skovbrugere og SMV'er beskæftiget med 
landbrugsfødevarer fremmes for at opnå 
gavn af dem. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
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anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning skal også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

Or. it

Ændringsforslag 109
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 

(16) Bedriftsrådgivning, som omhandlet i 
artikel 16, hjælper landbrugere, 
skovbrugere, SMV'er på landet og 
økonomiske aktører inden for 
aktivitetsområder, som ligger i 
forlængelse af landbruget, og inden for 
den sociale sfære i landdistrikterne med at 
forbedre den bæredygtige forvaltning og 
det samlede resultat af deres bedrift,
virksomhed eller aktivitetsområder. Derfor 
bør både etableringen af sådanne tjenester 
og brugen heraf fremmes. For at forbedre 
kvaliteten og effektiviteten af den 
rådgivning, der tilbydes, bør der fastsættes 
bestemmelser for minimumskvalifikationer 
og regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
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forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

Or. de

Begrundelse

Det bør også være muligt at trække på rådgivningstjenester i forbindelse med udvikling og 
udvidelse af aktiviteter, der ligger i forlængelse af landbrug, såsom direkte markedsføring af 
landbrugsprodukter og bondegårdsturisme, og af markedsorienterede sociale serviceydelser, 
såsom ældrepleje og børnepasning.

Ændringsforslag 110
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
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landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. 
Bedriftsrådgivningstjenester bør også give 
information om effektiv risikostyring og 
om de risikostyringsmuligheder, der 
findes for landbrugere. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

Or. en

Ændringsforslag 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 16



AM\903101DA.doc 37/167 PE489.640v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.
Desuden bør bedriftsrådgivningstjenester 
i lyset af det stigende antal dødsfald og 
ulykker på bedrifterne yde rådgivning og 
vejledning om foranstaltninger til 
forbedring af sikkerheden samt om 
beskyttelse af dem, der arbejder og bor på 
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bedrifterne.

Or. en

Begrundelse

Landbrug er et farligt erhverv med en højrisikoprofil. Landbrugere har syv gange højere 
risiko for at dø i en arbejdsulykke end medlemmer af arbejdsstyrken generelt set. Der sker 
rundt regnet 550 dødsulykker årligt på bedrifter i EU. Øget information og bevidsthed om 
foranstaltninger til forbedring af sikkerheden vil hjælpe landbrugerne med at tackle denne 
situation, da sundhed og sikkerhed er en grundlæggende forudsætning for bæredygtig 
landbrugsvirksomhed og bedriftsforvaltning.

Ændringsforslag 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
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foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr,
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand og jord, 
rådgivning om integreret 
skadedyrsbekæmpelse og brug af ikke-
kemiske alternativer, anmeldelse af 
dyresygdomme og innovation som 
minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 14, stk. 2, i direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider 
skal medlemsstaterne skabe eller sikre at der skabes de nødvendige betingelser for indførelse 
af integreret skadedyrsbekæmpelse. De skal navnlig sikre, at professionelle brugere har 
adgang til værktøjer til overvågning af skadedyr og til beslutningstagning såvel som adgang 
til rådgivningstjenester for integreret bekæmpelse af skadedyr.

Ændringsforslag 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 

(16) Bedriftsrådgivning hjælper 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er i 
landdistrikterne med at forbedre den 
bæredygtige forvaltning og den samlede 
præstation på deres bedrift eller 
virksomhed. Derfor bør både etableringen 
af sådanne tjenester og rådgivning af 
landbrugere, skovbrugere og SMV'er 
fremmes. For at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten af den rådgivning, der 
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tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, landbrugsmæssige og 
miljømæssige resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

tilbydes, bør der fastsættes bestemmelser 
for minimumskvalifikationer og 
regelmæssig uddannelse af rådgiverne. 
Bedriftsrådgivningstjenester, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. HR/2012 af […] bør hjælpe 
landbrugerne med at vurdere effektiviteten 
af deres bedrift og identificere nødvendige 
forbedringer, hvad angår de lovbestemte 
forvaltningskrav og gode 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
forhold og landbrugsmetoder til gavn for 
klimaet og miljøet, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/2012 af […], krav eller 
foranstaltninger i tilknytning til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer, 
biodiversitet, beskyttelse af vand, dyr, 
anmeldelse af sygdomme og innovation 
som minimum som fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012. Hvis det er 
relevant, bør rådgivningen også omfatte 
arbejdssikkerhed. Rådgivning kan også 
omfatte spørgsmål i tilknytning til de 
økonomiske, dyrevelfærdsmæssige, 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
resultater på bedriften eller i 
virksomheden. Drifts- og vikarordninger 
bør hjælpe landbrugerne med at forbedre 
og forenkle forvaltningen af deres bedrift.

Or. en

Ændringsforslag 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Unionens eller medlemsstaternes 
kvalitetsordninger for landbrugsvarer og 
fødevarer giver forbrugerne garantier for 

(18) Unionens eller medlemsstaternes 
kvalitetsordninger for landbrugsvarer og 
fødevarer giver forbrugerne garantier for 
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kvaliteten af og karakteristikaene ved det 
produkt eller de produktionsmetoder, der er 
resultatet af landbrugernes deltagelse i 
sådanne ordninger, skaber merværdi for de 
pågældende produkter og forbedrer deres 
afsætningsmuligheder. Landbrugerne bør 
derfor tilskyndes til at deltage i disse 
ordninger. Da det er på tidspunktet for 
sådanne ordningers ikrafttrædelse og i de 
første år af deres deltagelse, at 
landbrugerne pålægges yderligere 
omkostninger og forpligtelser som følge af 
deres deltagelse, som ikke i fuldt omfang 
belønnes af markedet, bør støtten 
begrænses til nye deltagere og dække en 
periode på højst fem år. I betragtning af 
bomulds særlige karakteristika som et 
landbrugsprodukt bør kvalitetsordninger 
for bomuld også være omfattet. For at sikre 
en effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med Unionens 
kvalitetsordninger, der kan være omfattet 
af denne foranstaltning.

kvaliteten af og karakteristikaene ved det 
produkt eller de produktionsmetoder, der er 
resultatet af landbrugernes deltagelse i 
sådanne ordninger, skaber merværdi for de 
pågældende produkter og forbedrer deres 
afsætningsmuligheder. Landbrugerne bør 
derfor tilskyndes til at deltage i disse 
ordninger. I betragtning af bomulds særlige 
karakteristika som et landbrugsprodukt bør 
kvalitetsordninger for bomuld også være 
omfattet. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med Unionens 
kvalitetsordninger, der kan være omfattet 
af denne foranstaltning.

Or. it

Ændringsforslag 115
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 
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investeringer, der bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en tærskel for 
landbrugsbedrifter, der er berettigede til 
støtte til investeringer i forbindelse med 
støtte til bedrifternes levedygtighed, 
baseret på resultatet af analysen af 
styrker, svagheder, muligheder og trusler 
("SWOT") som et middel til at målrette 
støtten.

investeringer, der bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 116
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 
investeringer, der bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 
investeringer, der bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
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foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, 
der er berettigede til støtte til investeringer 
i forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed, baseret på resultatet af 
analysen af styrker, svagheder, 
muligheder og trusler ("SWOT") som et 
middel til at målrette støtten.

foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte og fremlægge begrundelsen for 
en tærskel for landbrugsbedrifter, der er 
berettigede til støtte til investeringer i 
forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed

Or. pt

Ændringsforslag 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 
investeringer, der bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, 
der er berettigede til støtte til investeringer 
i forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed, baseret på resultatet af 
analysen af styrker, svagheder, muligheder 
og trusler ("SWOT") som et middel til at 

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 
investeringer, der bidrager til disse mål, 
herunder anvendelse af biologiske 
skadedyrsbekæmpelsesforanstaltninger 
for at mindske eller afbøde skadedyr og 
deres virkninger, f.eks. anvendelse af 
naturlige fjender og naturlige 
planteforstærkere, såfremt disse 
foranstaltninger er dyrere på årsbasis end 
deres kemiske modstykker. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
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målrette støtten. investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, 
der er berettigede til støtte til investeringer 
i forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed, baseret på resultatet af 
analysen af styrker, svagheder, muligheder 
og trusler ("SWOT") som et middel til at 
målrette støtten.

Or. en

Begrundelse

Støtte til biologisk bekæmpelse er allerede en støtteberettiget udgift som en del af 
miljøordningen inden for landbruget, men som det udtrykkeligt fremgår af EIP, har den 
potentiale til fremvirke en afgørende resultatforbedring, hvorfor det er på tide at øge 
synligheden af metoder og produkter, der udgør alternativer til kemiske fremgangsmåder.

Ændringsforslag 118
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 
investeringer, der bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, 

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte kommercielle og 
ikke-kommercielle investeringer, der er 
nødvendige for at nå miljømål, bør der 
ydes støtte til fysiske investeringer, der 
bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
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der er berettigede til støtte til investeringer 
i forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed, baseret på resultatet af 
analysen af styrker, svagheder, muligheder 
og trusler ("SWOT") som et middel til at 
målrette støtten.

fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, 
der er berettigede til støtte til investeringer 
i forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed, baseret på resultatet af 
analysen af styrker, svagheder, muligheder 
og trusler ("SWOT") som et middel til at 
målrette støtten.

Or. de

Ændringsforslag 119
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i bedrifterne og 
virksomhederne i landdistrikterne, forbedre 
effektiviteten af landbrugsprodukter på 
forarbejdnings- og afsætningsområdet, give 
den nødvendige infrastruktur til udvikling 
af landbruget og støtte ikke-kommercielle 
investeringer, der er nødvendige for at nå 
miljømål, bør der ydes støtte til fysiske 
investeringer, der bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, 
der er berettigede til støtte til investeringer 
i forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed, baseret på resultatet af 
analysen af styrker, svagheder, muligheder 
og trusler ("SWOT") som et middel til at 
målrette støtten.

(19) For at forbedre de økonomiske og 
miljømæssige resultater i landbrugs- og 
skovbrugsbedrifterne og virksomhederne i 
landdistrikterne, forbedre effektiviteten af 
landbrugsprodukter på forarbejdnings- og 
afsætningsområdet, give den nødvendige 
infrastruktur til udvikling af landbruget og 
støtte ikke-kommercielle investeringer, der 
er nødvendige for at nå miljømål, bør der 
ydes støtte til fysiske investeringer, der 
bidrager til disse mål. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
dækkede en vifte af foranstaltninger de 
forskellige interventionsområder. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle typer af fysiske 
investeringer. Medlemsstaterne bør 
fastsætte en tærskel for landbrugsbedrifter, 
der er berettigede til støtte til investeringer 
i forbindelse med støtte til bedrifternes 
levedygtighed, baseret på resultatet af 
analysen af styrker, svagheder, muligheder 
og trusler ("SWOT") som et middel til at 
målrette støtten.
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Or. en

Ændringsforslag 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Landbrugssektoren er i højere grad 
end andre sektorer udsat for skader på sit 
produktionspotentiale som følge af 
naturkatastrofer. For at styrke 
landbrugsbedriftens levedygtighed og 
konkurrenceevne i tilfælde af sådanne 
katastrofer bør der ydes støtte for at 
hjælpe landbrugerne med at genoprette 
det beskadigede landbrugspotentiale. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at der 
ikke forekommer overkompensation for 
skaderne som følge af kombinationen af 
Unionens kompensationsordninger 
(navnlig risikostyringsforanstaltningen) 
og nationale og private 
kompensationsordninger. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelse af de udgifter, der er 
støtteberettigede under denne 
foranstaltning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye aktivitetsområder, nye virksomheder 
inden for landbrug eller skovbrug eller 
nye investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter og socialt landbrug ("social 
farming") er afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
virksomheder inden for landbrug og 
skovbrug, som er potentielt økonomisk 
levedygtige, bør også fremmes. For at sikre 
levedygtigheden af nye økonomiske 
aktiviteter, der støttes under denne 
foranstaltning, bør støtten gøres betinget af, 
at der forevises en forretningsplan. Støtte 
til virksomhedsetablering bør kun omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. de
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Ændringsforslag 122
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
bæredygtigheden i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. fr
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Begrundelse

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Ændringsforslag 123
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
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Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Desuden kan der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte til landbrugere, der forpligter 
sig til at overdrage hele deres bedrift og de 
dertil svarende betalingsrettigheder til en 
anden landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 124
Diane Dodds

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
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driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden kan der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte til landbrugere, der forpligter 
sig til at overdrage hele deres bedrift og de 
dertil svarende betalingsrettigheder til en 
anden landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. Som en del af 
denne foranstaltning bør landbrugere og 
deres familier også have hjælp til 
diversificering til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Formålet bør være at 
tilskynde dem til at gå i gang med 
iværksætteraktiviteter, som ofte 
forsømmes i landdistrikterne, med henblik 
på at tilbyde unge mennesker, og navnlig 
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forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

kvinder, et incitament til ikke at flytte 
væk. Udvikling af små landbrugsbedrifter, 
som er potentielt økonomisk levedygtige, 
bør også fremmes. For at sikre 
levedygtigheden af nye økonomiske 
aktiviteter, der støttes under denne 
foranstaltning, bør støtten gøres betinget af, 
at der forevises en forretningsplan. Støtte 
til virksomhedsetablering bør kun omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. de

Ændringsforslag 126
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres og kvinders etablering 
og den strukturelle tilpasning af deres 
bedrifter efter den første etablering, 
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af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

diversificering af landbrugere til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter samt 
oprettelse og udvikling af SMV'er i 
landdistrikterne, som beskæftiger sig med 
nye, ikke-landbrugsrelaterede 
erhvervsaktiviteter. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. es

Begrundelse

Der bør ikke lægges begrænsninger på de pågældende virksomhedsmodeller.

Ændringsforslag 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unges og kvinders etablering inden for 
landbruget og den strukturelle tilpasning af 
deres bedrifter efter den første etablering, 
diversificering af landbrugere til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter samt 
oprettelse og udvikling af ikke-
landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. it
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Ændringsforslag 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne, herunder små slagterier. 
Udvikling af små landbrugsbedrifter, som 
er potentielt økonomisk levedygtige, bør 
også fremmes. For at sikre 
levedygtigheden af nye økonomiske 
aktiviteter, der støttes under denne 
foranstaltning, bør støtten gøres betinget af, 
at der forevises en forretningsplan. Støtte 
til virksomhedsetablering bør kun omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. en
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Ændringsforslag 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
den første etablering af unge landbrugere 
og dem, der har udstået deres læretid, og 
den strukturelle tilpasning af deres 
bedrifter efter den første etablering, 
diversificering af landbrugere til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter samt 
oprettelse og udvikling af ikke-
landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år.
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er oprettet ved afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
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ordning. betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. en

Ændringsforslag 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) SMV'erne er rygraden i EU's økonomi 
i landdistrikterne. Landbrugs- og ikke-
landbrugsmæssig erhvervsmæssig 
udvikling bør sigte mod fremme af 
beskæftigelsen og etablering af 
arbejdspladser af høj kvalitet i 
landdistrikter, bevarelse af allerede 
eksisterende arbejdspladser, reduktion af 
sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen og 
udvikling af ikke-landbrugsmæssige 
sektorer uden for landbruget samt
landbrugs- og fødevareforarbejdning, 
samtidig med at den fremmer
virksomhedsintegration og lokale 
tværsektorielle forbindelser. Projekter, som 
samtidig integrerer landbrug, turisme i 
landdistrikterne gennem fremme af 
bæredygtig og ansvarlig turisme i 
landdistrikterne, natur- og kulturarv, bør 
ligesom investeringer i vedvarende energi 
anspores.

(22) SMV'erne er rygraden i EU's økonomi 
i landdistrikterne. Udviklingen af 
landbrugsbedrifter og ikke-
landbrugsmæssige små virksomheder bør 
sigte mod fremme af beskæftigelsen og 
etablering af arbejdspladser af høj kvalitet i 
landdistrikter, bevarelse af allerede 
eksisterende arbejdspladser, reduktion af 
sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen, 
netværksdannelse mellem ikke-
landbrugsmæssige sektorer og landbruget 
og landbrugs- og fødevareforarbejdning, 
samtidig med at virksomhedsintegration og 
lokale tværsektorielle forbindelser 
fremmes. Projekter, som samtidig 
integrerer landbrug, turisme i 
landdistrikterne gennem fremme af 
bæredygtig og ansvarlig turisme i 
landdistrikterne, natur- og kulturarv, bør 
ligesom investeringer i vedvarende energi 
anspores.

Or. de

Ændringsforslag 131
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) SMV'erne er rygraden i EU's økonomi 
i landdistrikterne. Landbrugs- og ikke-
landbrugsmæssig erhvervsmæssig 
udvikling bør sigte mod fremme af 
beskæftigelsen og etablering af 
arbejdspladser af høj kvalitet i 
landdistrikter, bevarelse af allerede 
eksisterende arbejdspladser, reduktion af 
sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen og 
udvikling af ikke-landbrugsmæssige 
sektorer uden for landbruget samt 
landbrugs- og fødevareforarbejdning, 
samtidig med at den fremmer 
virksomhedsintegration og lokale 
tværsektorielle forbindelser. Projekter, som 
samtidig integrerer landbrug, turisme i 
landdistrikterne gennem fremme af 
bæredygtig og ansvarlig turisme i 
landdistrikterne, natur- og kulturarv, bør 
ligesom investeringer i vedvarende energi 
anspores.

(22) SMV'erne er rygraden i EU's økonomi 
i landdistrikterne. Landbrugs- og ikke-
landbrugsmæssig erhvervsmæssig 
udvikling bør sigte mod fremme af 
beskæftigelsen og etablering af 
arbejdspladser af høj kvalitet i 
landdistrikter, bevarelse af allerede 
eksisterende arbejdspladser, reduktion af 
sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen og 
udvikling af ikke-landbrugsmæssige 
sektorer uden for landbruget samt 
landbrugs- og fødevareforarbejdning, 
samtidig med at den fremmer 
virksomhedsintegration og lokale 
tværsektorielle forbindelser. Projekter, som 
samtidig integrerer landbrug, turisme i 
landdistrikterne gennem fremme af 
bæredygtig og ansvarlig turisme i 
landdistrikterne, natur- og kulturarv, bør 
ligesom investeringer i vedvarende energi 
anspores. Der bør i denne forbindelse 
være særligt fokus på at fremme og skabe 
adgang for kvinder til de job, der kan 
opstå i kølvandet på disse initiativer, og på 
at skabe særlige former for støtte til 
uddannelse og adgang til iværksætteri for 
kvinder i landdistrikterne.

Or. es

Begrundelse

Forskellige undersøgelser har vist, at jobmuligheder for kvinder er den afgørende faktor for 
at fastholde befolkningen i landdistrikterne og de økonomiske aktiviteter, som forfølges der.

Ændringsforslag 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22 a) Medlemsstaterne bidrager med 
mindst 5 % af det samlede 
samfinansierede budget under 
programmet for udvikling af 
landdistrikter til programmet for unge 
landbrugere.

Or. en

Begrundelse

På grund af alderskrisen i den europæiske landbrugssektor er det vigtigt, at medlemsstaterne 
øger indsatsen for unge landbrugere i den nye programmeringsperiode.

Ændringsforslag 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre en effektiv anvendelse af 
ELFUL-budgetressourcer og sikre 
beskyttelsen af støttemodtagernes 
rettigheder samt undgå forskelsbehandling 
blandt disse bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende fastsættelse af 
vilkår, hvorved juridiske personer kan 
betragtes som unge landbrugere, og 
fastsættelse af en henstandsperiode for 
erhvervelse af faglige kvalifikationer, 
minimumsindholdet af forretningsplaner og 
de kriterier, som medlemsstaterne skal 
anvende i definitionen af små bedrifter og 
af de øvre og nedre tærskler for 
fastlæggelse af støtteberettigelsen til en 
operation inden for rammerne af støtte til 
henholdsvis unge landbrugere eller 
udvikling af små landbrugsbedrifter.

(23) For at sikre en effektiv anvendelse af 
ELFUL-budgetressourcer og sikre 
beskyttelsen af støttemodtagernes 
rettigheder samt undgå forskelsbehandling 
blandt disse bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende fastsættelse af 
vilkår, hvorved juridiske personer kan 
betragtes som unge landbrugere, og 
fastsættelse af en henstandsperiode for 
erhvervelse af faglige kvalifikationer, 
minimumsindholdet af forretningsplaner og 
de kriterier, som medlemsstaterne skal 
anvende i definitionen af små bedrifter og 
af de øvre og nedre tærskler for 
fastlæggelse af støtteberettigelsen til en 
operation inden for rammerne af støtte til 
henholdsvis unge landbrugere eller 
udvikling af små landbrugsbedrifter.
Medlemsstaterne bør fortsætte den 
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særlige indsats, de har gjort i 
programmeringsperioden 2007-2013, for 
at støtte unge landbrugere og aktiviteter i 
forbindelse med deres etablering og start 
af ny bedrift eller virksomhed og anvende 
mindst 5 % af de samlede ELFUL-midler 
til hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikter til at finansiere 
foranstaltninger til støtte for unge 
landbrugere.

Or. de

Ændringsforslag 134
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 
sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. 
Denne støtte bør have princippet om 
lokalt ejerskab som omdrejningspunkt, og 
investeringerne bør rettes mod projekter, 
der ejes og forvaltes af mange forskellige 
typer af demokratiske organer, som 
repræsenterer lokalsamfundene selv. I 
tråd med disse målsætninger bør udvikling 
af tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 
sociale og økonomiske tilbagegang samt 



AM\903101DA.doc 61/167 PE489.640v01-00

DA

udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

Or. en

Ændringsforslag 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 
sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale og sociale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 
sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. I 
denne forbindelse bør der lægges særlig 
vægt på at modvirke fraflytningen af især 
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gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

unge kvinder fra landet ved at gøre brug 
af den mulighed for at yde støtte, som 
findes i artikel 20, for at tilbyde dem 
fremtidsudsigter og dermed en grund til 
ikke at flytte væk. For at opnå størst mulig 
effektivitet for denne støtte bør dækkede 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
basale tjenesteydelser udarbejdet af en eller 
flere landkommuner. For at sikre 
kohærensen med Unionens klimamål bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten uddelegeres til Kommissionen 
vedrørende definitionen af de typer af 
vedvarende energiinfrastruktur, der er 
berettigede til støtte.

Or. de

Ændringsforslag 136
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration, sætter en stopper for 
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sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

forskelsbehandling af kvinder i 
landdistrikterne, økonomisk og på 
arbejdspladserne, og ændrer den sociale 
og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

Or. es

Ændringsforslag 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden og 
ressourceeffektiviteten samt en cirkulær 
regional økonomi i landdistrikterne. Der 
bør derfor også ydes støtte til operationer 
med dette formål, herunder adgang til 
informations- og kommunikationsteknologi 
og udvikling af hurtige og ultrahurtige 
bredbåndsnet. I tråd med disse 
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social integration og en ændring af den 
sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

målsætninger bør udvikling af tjenester og 
infrastruktur, som fører til social 
integration og en ændring af den sociale og 
økonomiske tilbagegang samt affolkningen 
af landområderne, fremmes. For at opnå 
størst mulig effektivitet for denne støtte bør 
dækkede operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
basale tjenesteydelser udarbejdet af en eller 
flere landkommuner. For at sikre 
kohærensen med Unionens klimamål bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten uddelegeres til Kommissionen 
vedrørende definitionen af de typer af 
vedvarende energiinfrastruktur, der er 
berettigede til støtte.

Or. de

Ændringsforslag 138
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder især førskole-, 
skole- og fritidsuddannelse, lokale 
biblioteker, fritids- og sportscentre, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
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sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 
sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

Or. pl

Ændringsforslag 139
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 
sociale og økonomiske tilbagegang samt 

(24) Udvikling af lokal infrastruktur og 
lokale basale tjenesteydelser i 
landdistrikterne, herunder sundhedspleje-
og forebyggelsesfaciliteter, fritid og kultur, 
renovering af landsbyer og aktiviteter, der 
tager sigte på renovering og opgradering af 
landsbyers og landskabers kultur- og 
naturarv, er et væsentligt element i enhver 
indsats for at udnytte vækstpotentialet og 
fremme bæredygtigheden i 
landdistrikterne. Der bør derfor også ydes 
støtte til operationer med dette formål, 
herunder adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi og udvikling af 
hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet. I tråd 
med disse målsætninger bør udvikling af 
tjenester og infrastruktur, som fører til 
social integration og en ændring af den 
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affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelle planer for udviklingen af 
kommuner og deres basale tjenesteydelser 
udarbejdet af en eller flere landkommuner. 
For at sikre kohærensen med Unionens 
klimamål bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten uddelegeres til 
Kommissionen vedrørende definitionen af 
de typer af vedvarende energiinfrastruktur, 
der er berettigede til støtte.

sociale og økonomiske tilbagegang samt 
affolkningen af landområderne, fremmes. 
For at opnå størst mulig effektivitet for 
denne støtte bør dækkede operationer 
gennemføres i overensstemmelse med 
eventuelt foreliggende planer for 
udviklingen af kommuner og deres basale 
tjenesteydelser udarbejdet af en eller flere 
landkommuner, f.eks. sundhedspleje- og 
forebyggelsesfaciliteter, udarbejdet af en 
eller flere landkommuner. For at sikre 
kohærensen med Unionens klimamål bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten uddelegeres til Kommissionen 
vedrørende definitionen af de typer af 
vedvarende energiinfrastruktur, der er 
berettigede til støtte.

Or. en

Ændringsforslag 140
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24 a) Fremhæver betydningen af at 
medtage bioøkonomi som et mål, der bør 
støttes gennem politikken for udvikling af 
landdistrikter i den fælles 
landbrugspolitik. Opfordrer indtrængende 
til øget støtte til etablering og optimering 
af infrastrukturer og logistisk kapacitet til 
at udnytte biomasse på en måde, der er 
miljømæssigt og økonomisk bæredygtig, 
navnlig udnyttelse af landbrugsaffald,
restprodukter, træcellulosematerialer og 
andre non-food-cellulosematerialer. 
Foreslår derfor, at der indføres en 
foranstaltning, som er målrettet mod at 
støtte udnyttelse og valorisering af 
restprodukter fra landbruget, således at de 
kan forarbejdes til bio-baserede 
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produkter.

Or. en

Ændringsforslag 141
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24 a) Med henblik på at bevare og 
forbedre biodiversiteten i landdistrikterne 
er det nødvendigt, at udviklingen af 
landdistrikterne bidrager til korrekt 
gennemførelse af Natura 2000-netværket 
ved at indføre specifikke redskaber til 
udarbejdelse af forvaltningsmetoder og 
gennemførelse af projekter, herunder 
specifik infrastruktur (ikke-produktive 
investeringer).

Or. en

Ændringsforslag 142
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Det bør undgås, at der skabes 
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støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for 
støtte til skovbrugsinvesteringer og -
forvaltning. Denne foranstaltning bør 
dække udvidelse og forbedring af 
skovressourcerne gennem skovrejsning på 
landbrugsarealer og etablering af 
skovlandbrugssystemer, der kombinerer 
omfattende land- og skovbrugssystemer 
med genopretning af skove, der er blevet 
skadet ved brand og naturkatastrofer, og 
andre relevante forebyggende 
foranstaltninger, investeringer i nye 
teknologier inden for skovbrug og 
forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere 
og ikke-profitable investeringer, der 
forbedrer økosystemerne og 
skovøkosystemernes klimatilpasningsevne 
og miljømæssige værdi. Det bør undgås, at 
der skabes konkurrencefordrejning, og 
støtten bør være markedsneutral. Som 
følge heraf bør der indføres begrænsninger 
med hensyn til støttemodtagernes størrelse 
og retlige status. Forebyggende 
foranstaltninger mod brand skal finde sted i 
områder, som af medlemsstaterne er 
klassificeret som middel eller høj 
brandrisiko. Alle forebyggende 
foranstaltninger bør indgå som led i en 
skovbeskyttelsesplan. Iværksættelse af 
foranstaltninger til genoprettelse af 
beskadigede skove forudsætter, at en 
videnskabelig offentlig organisation 
formelt anerkender naturkatastrofen. 
Foranstaltninger på skovbrugsområdet bør 
vedtages på baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 

konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral og 
overensstemmende med miljømålene. 
Skovforvaltningsplaner, som omfatter 
biodiversitetsaspekter, bør anvendes på 
alle skove, som modtager støtte under 
programmer for udvikling af 
landdistrikter. Som følge heraf bør der 
indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko og bør omfatte 
mere end veje og vandtanke; 
moderniserede traditionelle metoder bør 
medtages. Alle forebyggende 
foranstaltninger bør indgå som obligatorisk
led i enhver skovforvaltningsplan i 
afsnittet om beskyttelse. Iværksættelse af 
foranstaltninger til genoprettelse af 
beskadigede skove forudsætter, at en 
videnskabelig offentlig organisation 
formelt anerkender naturkatastrofen. 
Foranstaltninger på skovbrugsområdet bør 
vedtages på baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtte til foranstaltninger 
på skovbrugsområdet bør være betinget af 
overholdelse af god skovbrugspraksis. For 
at sikre at skovrejsning på landbrugsarealer 
er i overensstemmelse med de 
miljøpolitiske mål bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav. I denne forbindelse bør 
den sikre, at eventuel ny skovrejsning skal 
tilpasses de lokale forhold, være 
kompatibel med miljøet og forbedre 
biodiversiteten, samt at der indføres 
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Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's 
skovbrugsstrategi. For at sikre at 
skovrejsning på landbrugsarealer er i 
overensstemmelse med de miljøpolitiske 
mål bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med fastlæggelsen af visse 
miljømæssige minimumskrav.

forbud mod at plante træer på arealer 
med delvis naturlige græsmarker.

Or. en

Ændringsforslag 143
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 
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investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
ikke-profitable investeringer, der forbedrer 
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
ikke-profitable investeringer, der forbedrer
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Desuden bør støtten begrænses til 
de aktiviteter, der også er gavnlige for 
biodiversiteten og klimaet. 
Skovforvaltningsplaner, herunder 
biodiversitetsaspekter, med henblik på at 
tilvejebringe en målbar forbedring af 
bevaringsstatus for arter og levesteder, 
som afhænger af eller påvirkes af 
skovbrug, bør være en forudsætning for 
alle skove, der modtager finansiering fra 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, i overensstemmelse med 
kravene i EU’s biodiversitetsstrategi.
Forebyggende foranstaltninger mod brand 
skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
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Al støtte til skovforanstaltninger kan 
gøres betinget af overholdelse af en 
standard for god skovbrugspraksis. For at 
sikre at skovrejsning på landbrugsarealer er 
i overensstemmelse med de miljøpolitiske 
mål bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med fastlæggelsen af visse 
miljømæssige minimumskrav.
Skovrejsning må dog kun finde sted, hvis 
der anvendes lokalt tilpassede, oprindeligt 
hjemmehørende træsorter. Desuden må 
der ikke foretages skovrejsning på 
permanente græsningsarealer, og den må 
ikke forårsage skade på biodiversiteten 
eller miljøet.
Al støtte til anvendelse og produktion af 
bioenergi bør være baseret på 
bæredygtighedskriterier. Såfremt der ikke 
er blevet udarbejdet retligt bindende 
bæredygtighedskriterier for fast og 
gasformig biomasse på EU-plan, indføjer 
medlemsstaterne bæredygtighedskriterier 
for fast og gasformig biomasse i deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 144
Christa Klaß

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. Stringent 
gennemførelse af bæredygtig 
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omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
ikke-profitable investeringer, der forbedrer 
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 

skovforvaltning og udnyttelse af 
uudnyttede skovbrugsressourcer og 
tømmerkilder samt forbedret udnyttelse af 
tømmer kan yde et afgørende bidrag til 
opfyldelsen af EU’s klimamål og de 
vidtspændende målsætninger i Europa 
2020-strategien. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning.  Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
ikke-profitable investeringer, der forbedrer 
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
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instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
For at sikre at skovrejsning på
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

Or. de

Ændringsforslag 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
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foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
ikke-profitable investeringer, der forbedrer 
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 

foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
skovarbejdere og ikke-profitable 
investeringer, der forbedrer økosystemerne 
og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status, for så vidt angår produktion af træ.
Disse begrænsninger bør ikke gælde for 
støtte til skovprodukter, der ikke er af træ, 
eller investering i skov af miljømæssige 
grunde. Forebyggende foranstaltninger 
mod brand skal finde sted i områder, som 
af medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de
forpligtelser, der er indgået på 
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med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

Or. en

Ændringsforslag 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
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forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
ikke-profitable investeringer, der forbedrer 
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og 
markedsføring af skovprodukter, 
investeringer i fremstilling og oplagring 
af biomasse fra skovbrug og tilsåning af 
arealer med flerårige energiafgrøder, der 
tager sigte på at forbedre bedrifternes 
økonomiske, innovative og miljømæssige 
resultater for skovbrugere og ikke-
profitable investeringer, der forbedrer 
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan. 
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi. 
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
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minimumskrav.

Or. de

Ændringsforslag 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 
Oprettelse af producentsammenslutninger
bør derfor fremmes. For at sikre bedst 
mulig anvendelse af de begrænsede 
finansielle ressourcer er det kun 
producentsammenslutninger, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at 
producentsammenslutningen bliver et 
levedygtigt foretagende, bør der 
forelægges en forretningsplan som en 
betingelse for at få anerkendt en 
producentsammenslutning af 
medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 
Oprettelse af producentgrupper, 
sammenslutninger af sådanne grupper, 
brancheorganisationer, 
ledelseskooperativer og andre typer af 
foreningsstrukturer bør derfor fremmes.
For at fremme koncentration af udbuddet
bør der desuden organiseres andre former 
for støtte ud over de former, der gives til 
oprettelsen af ovennævnte organer. For at 
sikre, at producentgruppen eller de øvrige 
ovennævnte organer bliver levedygtige 
enheder, bør der forelægges en 
forretningsplan eller en handlingsplan 
som en betingelse for at få anerkendt 
sådanne organer af medlemsstaterne. For 
at undgå at yde driftsstøtte og bevare 
støttens tilskyndende rolle bør dens 
maksimale varighed være begrænset til fem 
år.

Or. es

Ændringsforslag 148
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 
Oprettelse af producentsammenslutninger 
bør derfor fremmes. For at sikre bedst 
mulig anvendelse af de begrænsede 
finansielle ressourcer er det kun 
producentsammenslutninger, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at 
producentsammenslutningen bliver et 
levedygtigt foretagende, bør der forelægges 
en forretningsplan som en betingelse for at 
få anerkendt en producentsammenslutning 
af medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 
Oprettelse af producentsammenslutninger 
bør derfor fremmes med det udtrykkelige 
mål at hjælpe landbrugere til at forbedre 
deres forhandlingsposition i 
fødevareforsyningskæden. For at sikre 
bedst mulig anvendelse af de begrænsede 
finansielle ressourcer er det kun 
producentsammenslutninger, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at 
producentsammenslutningen bliver et 
levedygtigt foretagende, bør der forelægges 
en forretningsplan som en betingelse for at 
få anerkendt en producentsammenslutning 
af medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

Or. en

Ændringsforslag 149
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 



AM\903101DA.doc 79/167 PE489.640v01-00

DA

Oprettelse af producentsammenslutninger
bør derfor fremmes. For at sikre bedst 
mulig anvendelse af de begrænsede 
finansielle ressourcer er det kun 
producentsammenslutninger, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at 
producentsammenslutningen bliver et
levedygtigt foretagende, bør der 
forelægges en forretningsplan som en 
betingelse for at få anerkendt en 
producentsammenslutning af 
medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

Oprettelse af producentorganisationer og 
ændring af deres størrelse gennem 
sammenlægninger, øget medlemstal eller 
differentiering bør derfor fremmes. For at 
sikre bedst mulig anvendelse af de 
begrænsede finansielle ressourcer er det 
kun producentorganisationer, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at 
producentorganisationer bliver 
levedygtige enheder, bør der forelægges en 
forretningsplan som en betingelse for at få 
anerkendt en producentorganisation af 
medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

Or. pt

Ændringsforslag 150
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Producentsammenslutninger hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af afsætningsmarkeder i 
forbindelse med markedsføring af deres 
produkter, også på lokale markeder. 
Oprettelse af producentsammenslutninger
bør derfor fremmes. For at sikre bedst 
mulig anvendelse af de begrænsede 
finansielle ressourcer er det kun 
producentsammenslutninger, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at 
producentsammenslutningen bliver et 
levedygtigt foretagende, bør der forelægges 
en forretningsplan som en betingelse for at 
få anerkendt en producentsammenslutning
af medlemsstaterne. For at undgå at yde 

(27) Producentorganisationer hjælper 
landbrugere, der står over for fælles 
udfordringer, som f.eks. øget konkurrence 
og konsolidering af markeder i 
efterfølgende afsætningsled i forbindelse 
med markedsføring af deres produkter, 
også på lokale markeder. Oprettelse eller 
udvidelse af producentorganisationer bør 
derfor fremmes. For at sikre bedst mulig 
anvendelse af de begrænsede finansielle 
ressourcer er det kun
producentorganisationer, der kan 
betragtes som SMV'er, som bør modtage 
støtte. For at sikre, at 
producentorganisationen bliver et 
levedygtigt foretagende, bør der forelægges 
en forretningsplan som en betingelse for at 
få anerkendt en producentorganisation af 
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driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være
begrænset til fem år.

medlemsstaterne. For at undgå at yde 
driftsstøtte og bevare støttens tilskyndende 
rolle bør dens maksimale varighed være 
begrænset til fem år.

Or. en

Ændringsforslag 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør først og fremmest tilskynde 
landbrugerne til at tjene samfundet som 
helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser.
Resultaterne af anerkendte 
miljøforanstaltninger inden for 
landbruget bør tælle med i opfyldelsen af 
miljøforpligtelserne inden for rammerne 
af ordningen med direkte betalinger. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
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klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
er i stand til at gennemføre de forpligtelser, 
de har påtaget sig, korrekt, bør 
medlemsstaterne bestræbe sig på at give 
dem de nødvendige færdigheder og den 
nødvendige viden. Medlemsstaterne bør 
opretholde det indsatsniveau, der er opnået 
i programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne pålægges at afsætte mindst 
25 % til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til landbrugere i områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger. Denne 
foranstaltning skal fortrinsvis være 
tilgængelig for driftsledere i landbruget. 

Or. de

Ændringsforslag 152
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
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klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet,
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden.
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger.

klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden.

Or. es

Begrundelse

Der bør ikke fastsættes en minimumsprocentdel af ELFUL-midler til sådanne foranstaltninger 
for alle medlemsstater og regioner i EU, især ikke sådan en høj procentdel. Hvis man gør det, 
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kan det hæmme bestræbelserne på at tackle meget forskellige situationer og begrænse 
opmærksomheden på andre prioriteter i udviklingen af landdistrikterne. Dette er endnu 
vigtigere i betragtning af, at den første søjle har indført nye miljøforpligtelser, som er knyttet 
til direkte betalinger.

Ændringsforslag 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
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indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger.

indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013.

Or. it

Ændringsforslag 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
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naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde 
miljøkravene gennem foranstaltninger 
vedrørende skovbrug og betalinger fra 
Natura 2000 og vandrammedirektivet til 
områder, der er konfronteret med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 155
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Fastsættelse af andelen af det samlede 
bidrag fra ELFUL til hvert enkelt program 
for udvikling af landdistrikterne hører 
under medlemsstaternes kompetence og er 
beregnet til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
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afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

Or. lt

Ændringsforslag 156
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
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hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger.

hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne som en tommelfingerregel 
afsætte mindst 25 % til afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer og 
arealforvaltning gennem miljø- og 
klimavenlige og økologiske 
landbrugsforanstaltninger, betalinger fra 
Natura 2000 og vandrammedirektivet, 
foranstaltningen vedrørende betalinger til 
områder, der er konfronteret med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger, og foranstaltninger 
vedrørende produktionspraksisser og 
-systemer, som på grundlag af 
dokumentation, der skal tilvejebringes af 
medlemsstaterne, påviseligt kan bidrage 
til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer.

Or. pt

Ændringsforslag 157
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt (28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
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landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne 
og imødekommelse af samfundets 
stigende behov for tjenester på 
miljøområdet. De bør yderligere tilskynde 
landbrugerne og andre arealforvaltere til at 
tjene samfundet som helhed ved indførelse 
eller fortsat anvendelse af 
landbrugspraksis, som bidrager til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de indgåede 
forpligtelser og bør kun dække 
forpligtelser, der er mere vidtgående end 
de relevante obligatoriske standarder og 
krav, i overensstemmelse med 
"forureneren betaler"-princippet. I mange 
situationer øger de synergier, der hidrører 
fra fælles forpligtelser fra en gruppe af 
landbrugere, de miljø- og klimamæssige 
fordele. Men en fælles indsats medfører 
yderligere transaktionsomkostninger, som 
bør opvejes tilstrækkeligt. For at sikre, at 
landbrugere og andre arealforvaltere er i 
stand til at gennemføre de forpligtelser, de 
har påtaget sig, korrekt, bør 
medlemsstaterne bestræbe sig på at give 
dem de nødvendige færdigheder og den 
nødvendige viden. Medlemsstaterne bør 
opretholde det indsatsniveau, der er opnået 
i programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-

landbrug bør spille en fremtrædende rolle 
med hensyn til at fremme omstillingen af 
landbruget til avancerede bæredygtige 
driftssystemer og til at kunne reagere på 
miljømæssige udfordringer på en 
integreret måde, f.eks. gennem 
vandforvaltning, biodiversitet, 
genanvendelse af næringsstoffer og 
bevarelse af økosystemer. De bør 
yderligere tilskynde landbrugerne og andre 
arealforvaltere til at tjene samfundet som 
helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse, bæredygtig udnyttelse og 
udvikling af genetisk diversitet i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør kompensere 
støttemodtagerne for investeringer i 
forbedring af de miljø- og klimamæssige 
resultater på deres bedrift ved at tackle 
nye udfordringer, såsom 
klimaforandringer, vedvarende energi, 
biodiversitet og vand- og jordforvaltning. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
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og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

landdistrikterne afsætte mindst 30 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger fra Natura 2000 og 
vandrammedirektivet. Det skal være 
obligatorisk for medlemsstaterne at 
tilbyde foranstaltninger til at støtte 
vekseldrift.

Or. en

Ændringsforslag 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør omfatte foranstaltninger, der 
tilskynder til positiv forvaltning af de 
forpligtelser, der er fastsat i forordning 
(EU) nr. DP/2012, afsnit III, kapitel 2, 
artikel 32, for yderligere at fremme det 
miljømæssige udbytte heraf. De bør 
yderligere tilskynde landbrugerne og andre 
arealforvaltere til at tjene samfundet som 
helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
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standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger.

landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 50 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltningerne under prioritet 
4 og 5.

Or. en

Begrundelse

Miljøordninger i landbruget har vist deres berettigelse og er stadig den bedste mekanisme til 
tilvejebringelse af miljøresultater, navnlig i lyset af samfinansieringsforpligtelsen, og bør 
derfor styrkes. Det er desuden nødvendigt at tilskynde til positiv forvaltning gennem 
miljøordninger i landbruget for yderligere at fremme det miljømæssige udbytte af 
forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder i forbindelse med miljøbetalingerne 
under søjle 1.

Ændringsforslag 159
Rareş-Lucian Niculescu
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Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for offentlige goder og tjenester på 
miljøområdet. De bør yderligere tilskynde 
landbrugerne og andre arealforvaltere til at 
tjene samfundet som helhed ved indførelse 
eller fortsat anvendelse af 
landbrugspraksis, som bidrager til 
arealrelateret afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden, 
biodiversiteten og den genetiske diversitet. 
I den sammenhæng bør der udvises særlig 
opmærksomhed om bevarelse af genetiske 
ressourcer i landbruget og de yderligere 
behov for landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne skal opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
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hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 40 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem de foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er omfattet af 
gennemførelsen af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter, 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle eller Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger. Der bør sættes særligt 
fokus på overgangen mellem de 
nuværende og fremtidige miljø- og 
klimamæssige forpligtelser i landbruget, 
som landbrugere og arealforvaltere 
påtager sig, under hensyntagen til 
ændringerne i basisscenariet.

Or. en

Ændringsforslag 160
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for offentlige goder og tjenester på 
miljøområdet. De bør yderligere tilskynde 
landbrugerne og andre arealforvaltere til at 
tjene samfundet som helhed ved indførelse 
eller fortsat anvendelse af 
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bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

landbrugspraksis, som bidrager til 
arealrelateret afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden, 
biodiversiteten og den genetiske diversitet. 
I den sammenhæng bør der udvises særlig 
opmærksomhed om bevarelse af genetiske 
ressourcer i landbruget og de yderligere 
behov for landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 35 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger, betalinger i forbindelse 
med Natura 2000 og 
vandrammedirektivet, investeringer i 
forbedring af skovøkosystemernes 
modstandskraft og miljømæssige værdi, 
skovmiljø- og klimatjenester samt 
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skovbevaring. Der bør sættes særligt 
fokus på overgangen mellem de 
nuværende og fremtidige miljø- og 
klimamæssige forpligtelser i landbruget, 
som landbrugere og arealforvaltere 
påtager sig, under hensyntagen til 
ændringerne i basisscenariet.

Or. en

Ændringsforslag 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
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hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger.

hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 30 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem betalinger vedrørende miljø- og 
klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med specifikke begrænsninger og 
betydelige naturbetingede begrænsninger, 
navnlig som følge af særligt tørre eller 
våde forhold eller af jordens eller 
terrænets beskaffenhed.

Or. fr

Ændringsforslag 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
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som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger.

som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem betalinger vedrørende miljø- og 
klimavenligt, økologisk landbrug, 
skovbrug, Natura 2000-betalinger og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger, samt betalinger til 
områder, der er omfattet af 
gennemførelsen af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
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af naturtyper samt vilde dyr og planter, 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle eller Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger. 

Or. es

Begrundelse

Alle foranstaltninger, som er relevante for Unionens prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne i henhold til bilag i forslaget til forordning, bør medtages. 
Skovbrugsforanstaltninger (artikel 22, 23, 24 og 35) samt støtte gennem Natura 2000 og 
vandrammedirektivet, som indgår i den nuværende søjle II, bør derfor medtages.

Ændringsforslag 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
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landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere eller en gruppe af 
andre arealforvaltere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt landbrug og økologisk 
landbrug og betalinger til områder, der er 
omfattet af gennemførelsen af Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle eller 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger.

Or. es
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Begrundelse

Der bør laves bestemmelser for områder, der indgår i fugledirektivet samt for andre områder.

Ændringsforslag 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
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tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
skal af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug, 
skovbrug, betalinger fra Natura 2000 og 
vandrammedirektivet og betalinger til 
områder, der er konfronteret med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

Or. es

Begrundelse

Alle foranstaltninger, der er oplistet i bilag V til forslaget til forordning som relevante for 
Unionens prioriteter for udvikling af landdistrikterne, og som sigter mod at forbedre 
økosystemer og naturressourceforvaltning og bidrager til at gøre fremskridt i retning af en 
kulstoffattig økonomi, bør medtages. 

Ændringsforslag 165
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
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andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
kan af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

Or. bg
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Ændringsforslag 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Princippet om fastlæggelse af en 
aftalebaseret forpligtelse, der er gældende 
for alle medlemsstaterne, bør tage 
udgangspunkt i fastsættelsen af en 
minimumsprocentsats, efter at budgettet 
til udvikling af landdistrikterne er blevet 
bevilget. Absorptionskapaciteten for 
miljøforanstaltninger bør fastslås – med 
henvisning til typer af støtteberettigede 
udgifter – på grundlag af den erfaring, 
der er indhentet med gennemførelse af 
foranstaltningerne i den nuværende 
programmeringsperiode. Det samlede 
ELFUL-bidrag til tilpasning til 
klimaforhold bør fortsat være 25 %, da 
klimaforhold ikke kan anses for at tilbyde 
et realistisk scenario, hvad angår 
absorptionen af midler og de særlige 
udviklingsbehov i medlemsstaterne. I 
områder med naturlige begrænsninger og 
begrænsninger på økologisk landbrug bør 
der ydes støtte til at udvide omfanget af 
foranstaltninger, der vedrører miljøet, og 
samtidig tages højde for foranstaltninger, 
som f.eks. Natura 2000, 
vandrammedirektivet, første skovrejsning, 
og inden for områderne ikke-produktive 
investeringer, skovmiljø og oprettelse af 
skovlandbrugssystemer samt til 
miljøforanstaltningerne under Leader-
programmet.

Or. ro

Ændringsforslag 167
Elisabeth Jeggle
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Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Betalinger til omstilling til eller 
vedligeholdelse af økologisk landbrug bør 
tilskynde landbrugerne til at deltage i disse 
ordninger som svar på samfundets stigende 
behov for anvendelse af miljøvenlige 
landbrugsmetoder og høje standarder for 
dyrevelfærd. For at øge synergien i 
biodiversiteten, der leveres af 
foranstaltningen, bør der tilskyndes til 
kollektive kontrakter og samarbejde 
mellem landbrugere for at dække større 
tilstødende områder. For at undgå, at 
landbrugere i stor stil vender tilbage til 
konventionelt landbrug, bør både 
omlægnings- og 
vedligeholdelsesforanstaltninger støttes. 
Betalinger bør bidrage til at dække ekstra 
omkostninger og indkomsttab som følge 
af tilsagnet og bør kun omfatte 
forpligtelser, der er mere vidtgående end 
de relevante obligatoriske standarder og 
krav.

(30) Betalinger til omstilling til eller 
vedligeholdelse af økologisk landbrug bør 
tilskynde landbrugerne til at deltage i disse 
ordninger som svar på samfundets stigende 
behov for anvendelse af miljøvenlige 
landbrugsmetoder og høje standarder for 
dyrevelfærd. For at øge synergien i 
biodiversiteten, der leveres af 
foranstaltningen, bør der tilskyndes til 
kollektive kontrakter og samarbejde 
mellem landbrugere for at dække større 
tilstødende områder.

Or. de

Ændringsforslag 168
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Betalinger til landbrugere i 
bjergområder og i andre områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger bør bidrage ved at fremme 
fortsat anvendelse af landbrugsarealer til at 
bevare landskabet samt til at opretholde og 
fremme bæredygtige landbrugssystemer. 

(32) Betalinger til landbrugere i 
bjergområder, i regionerne i den yderste 
periferi og i andre områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger bør bidrage ved at fremme 
fortsat anvendelse af landbrugsarealer til at 
bevare landskabet samt til at opretholde og 
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For at sikre effektiviteten af denne støtte 
skal betalingerne kompensere landbrugere 
for indkomsttab og supplerende 
omkostninger, der er forbundet med det 
pågældende områdes ulemper.

fremme bæredygtige landbrugssystemer. 
For at sikre effektiviteten af denne støtte 
skal betalingerne kompensere landbrugere 
for indkomsttab og supplerende 
omkostninger, der er forbundet med det 
pågældende områdes ulemper.

Or. pt

Ændringsforslag 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. Der bør 
vedtages overgangsordninger for at lette 
udfasningen af betalinger i områder, der 
ikke længere betragtes som områder med 
naturbetingede begrænsninger som følge 
af anvendelsen af disse kriterier.

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation, som tager 
højde for de pågældende områders 
særlige karakteristika og udviklingsmål, 
og som er skræddersyet til omfanget af de 
iboende naturbetingede ulemper, som 
disse områder er oppe imod, og for 
produktionsformen og/eller den 
økonomiske struktur i bedrifterne i et 
givet område. Kommissionen bør senest 
den 5. maj 2010 forelægge et nyt forslag 
vedrørende de relevante kriterier med 
udgangspunkt i Parlamentets beslutning 
af 5. maj 2010 (2009/2156(INI)).

Or. de

Begrundelse

Resultatet af Kommissionens rapport om bedre målretning af støtten til landbrug, der ligger i 
områder med naturbetingede ulemper, er ikke tilfredsstillende. Kommissionen bør udarbejde 
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et nyt forslag til retsakt, som tager højde for, at bedrifter med forskellige produktionsformer i 
forskellige områder står med forskellige omkostninger og udgifter. Indtil da bør 
medlemsstaterne videreføre ordningerne som hidtil.

Ændringsforslag 170
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. Der bør 
vedtages overgangsordninger for at lette 
udfasningen af betalinger i områder, der 
ikke længere betragtes som områder med 
naturbetingede begrænsninger som følge 
af anvendelsen af disse kriterier.

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. 
Kommissionen bør senest den 31. 
december 2015 forelægge et forslag til 
retsakt om obligatoriske biofysiske 
kriterier og tilsvarende tærskelværdier, der 
skal anvendes til den fremtidige 
afgrænsning samt passende regler for 
finjusteringer og overgangsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 171
Diane Dodds

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
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kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. Der bør 
vedtages overgangsordninger for at lette 
udfasningen af betalinger i områder, der 
ikke længere betragtes som områder med 
naturbetingede begrænsninger som følge 
af anvendelsen af disse kriterier.

kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. 
Kommissionen bør senest den 31. 
december 2015 forelægge et forslag til 
retsakt om obligatoriske biofysiske 
kriterier og tilsvarende tærskelværdier, der 
skal anvendes til den fremtidige 
afgrænsning samt passende regler for 
finjusteringer og overgangsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. Der bør 
vedtages overgangsordninger for at lette 
udfasningen af betalinger i områder, der 
ikke længere betragtes som områder med 
naturbetingede begrænsninger som følge 
af anvendelsen af disse kriterier.

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger bør disse kriterier være af 
socioøkonomisk og biofysisk art.

Or. pt

Ændringsforslag 173
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. Der bør 
vedtages overgangsordninger for at lette 
udfasningen af betalinger i områder, der 
ikke længere betragtes som områder med 
naturbetingede begrænsninger som følge af 
anvendelsen af disse kriterier.

(33) For at sikre effektiv anvendelse af EU-
midler og ligebehandling for landbrugere i 
hele EU bør bjergområder, regioner i den 
yderste periferi og områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger defineres efter objektive 
kriterier. I tilfælde af områder med 
naturbetingede begrænsninger bør disse 
biofysiske kriterier baseres på solid 
videnskabelig dokumentation. Der bør 
vedtages overgangsordninger for at lette 
udfasningen af betalinger i områder, der 
ikke længere betragtes som områder med 
naturbetingede begrænsninger som følge af 
anvendelsen af disse kriterier.

Or. pt

Ændringsforslag 174
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør fortsat ydes betalinger til 
skovbrugere, som yder miljø- og 
klimavenlige skovbevarende tjenester ved 
at forpligte sig til at øge biodiversiteten, 
bevare skovøkosystemer af høj værdi, 
forbedre deres afbødnings- og 
tilpasningspotentiale og styrke skovenes 
beskyttende rolle, når det gælder erosion, 
vedligeholdelse af vandressourcer og 
naturkatastrofer. I den sammenhæng bør 
der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse og fremme af skovgenetiske 
ressourcer. Betalinger ydes for 
miljømæssige forpligtelser vedrørende 
skovene, der er mere vidtgående end de 
relevante obligatoriske standarder, som er 
fastsat i den nationale lovgivning. For at 

(35) Der bør fortsat ydes betalinger til 
skovbrugere, som yder miljø- og 
klimavenlige skovbevarende tjenester ved 
at forpligte sig til at bevare og øge 
biodiversiteten, bevare skovøkosystemer af 
høj værdi, forbedre deres afbødnings- og 
tilpasningspotentiale og styrke skovenes 
beskyttende rolle, når det gælder 
skovbevarelse, erosion, vedligeholdelse af 
vandressourcer og naturkatastrofer. I den 
sammenhæng bør der udvises særlig 
opmærksomhed om bevarelse og fremme 
af skovgenetiske ressourcer. Betalinger 
ydes for ekstra omkostninger og mindre 
indtjening som følge af miljømæssige 
forpligtelser vedrørende skovene, der er 
mere vidtgående end de relevante 
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sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til den type 
operationer, der er støtteberettigede under 
denne foranstaltning.

obligatoriske standarder, som er fastsat i 
den nationale lovgivning. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til den type 
operationer, der er støtteberettigede under 
denne foranstaltning.

Or. bg

Ændringsforslag 175
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I programmeringsperioden 2007-
2013 blev kun én type samarbejde 
udtrykkeligt støttet under politikken for 
udvikling af landdistrikterne: samarbejde 
om udvikling af nye produkter, processer 
og teknologier i landbrugs-, fødevare- og 
skovbrugssektoren. Det er stadig 
nødvendigt med støtte til denne type 
samarbejde, men støtten bør tilpasses, 
således at den bedre opfylder 
vidensøkonomiens krav. I denne 
forbindelse bør der tages højde for 
projekter fra en enkelt aktør, som 
finansieres under denne foranstaltning, 
på betingelse af, at de opnåede resultater 
udbredes med henblik på at kunne 
formidle nye fremgangsmåder, processer 
eller produkter. Desuden er det blevet
klart, at støtte til flere forskellige typer 
samarbejde med en bredere vifte af 
støttemodtagere, fra små til større aktører,
kan bidrage til at nå målene for politikken 
for udvikling af landdistrikterne ved at 
hjælpe aktørerne i landdistrikterne med at 
overvinde de økonomiske, miljømæssige 

(36) Fremtiden for landbruget og den 
bæredygtige udvikling af landdistrikterne 
afhænger hovedsagelig af evnen hos 
landbrugerne (navnlig de mindre og unge 
landbrugere), SMV’erne og netværkene 
for udvikling af landdistrikterne at 
hjælpes ad og af deres evne til at 
samarbejde om fælles projekter og 
investeringer for at opnå fælles goder til 
gavn for alle aktører,  i modsætning til 
"konkurrenceevne"-tankegangens 
destruktive "kapløb mod bunden"-logik.
Det er klart, at støtte til flere forskellige 
typer samarbejde med en bred vifte af 
støttemodtagere kan bidrage til at nå 
målene for politikken for udvikling af 
landdistrikterne ved at hjælpe aktørerne i 
landdistrikterne med at overvinde de 
økonomiske, miljømæssige og andre 
ulemper ved opsplitning. Støtte til små 
aktører til at tilrettelægge fælles 
arbejdsprocesser og dele faciliteter og 
ressourcer bør hjælpe dem med at blive 
økonomisk, miljømæssigt og socialt 
succesfulde og bæredygtige på trods af 
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og andre ulemper ved opsplitning. 
Foranstaltningen bør således udvides.
Støtte til små aktører til at tilrettelægge 
fælles arbejdsprocesser og dele faciliteter 
og ressourcer bør hjælpe dem med at blive 
økonomisk levedygtige på trods af deres 
ringe størrelse. Støtte til horisontalt og 
vertikalt samarbejde mellem aktører i 
forsyningskæden samt til salgsfremstød i 
en lokal sammenhæng bør fremme en 
økonomisk rationel udvikling af korte 
forsyningskæder, lokale markeder og 
lokale fødekæder. Støtte til kollektive 
tilgange til miljøprojekter og praksis bør 
kunne bidrage til at skabe større og mere 
konsekvente miljø- og klimamæssige 
fordele, end individuelle aktører, der 
handler uden henvisning til andre (f.eks. 
gennem praksis på større ubrudte arealer), 
kan levere. Støtte på disse forskellige 
områder bør ydes i forskellige former. 
Klynger og netværk er særligt relevante for 
udveksling af ekspertise samt udvikling af 
nye og særlige former for ekspertise, 
tjenester og produkter. Pilotprojekter er 
vigtige redskaber til afprøvning af 
kommerciel anvendelse af teknologier, 
teknikker og praksis i forskellige 
sammenhænge og tilpasning af dem, når 
det er nødvendigt. Operationelle grupper er 
et centralt element i det europæiske 
innovationspartnerskab (i det følgende 
benævnt "EIP") for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed. Et andet 
vigtigt redskab er lokale 
udviklingsstrategier, der opererer uden for 
rammerne af lokaludviklingen under 
Leader – mellem offentlige og private 
aktører fra by- og landområder. I 
modsætning til Leader-metoden kan 
sådanne partnerskaber og strategier være 
begrænset til en enkelt sektor og/eller 
forholdsvis specifikke udviklingsmål, 
herunder de ovenfor nævnte. 
Brancheorganisation bør også være 
berettiget til støtte under denne 
foranstaltning. Den bør begrænses til syv år 
undtagen for kollektive miljø- og 

deres ringe størrelse. Støtte til horisontalt 
og vertikalt samarbejde mellem aktører i 
forsyningskæden samt til salgsfremstød i 
en lokal sammenhæng bør fremme en 
økonomisk rationel udvikling af korte 
forsyningskæder, lokale markeder og 
lokale fødekæder. Støtte til kollektive 
tilgange til miljøprojekter og praksis bør 
kunne bidrage til at skabe større og mere 
konsekvente miljø- og klimamæssige 
fordele, end individuelle aktører, der 
handler uden henvisning til andre (f.eks. 
gennem praksis på større ubrudte arealer), 
kan levere. Foranstaltningen bør således 
udvides og fremmes gennem en 
samfinansieringsrate på 80 %. Støtte på 
disse forskellige områder bør ydes i 
forskellige former. Klynger og netværk er 
særligt relevante for udveksling af 
ekspertise samt udvikling af nye og særlige 
former for ekspertise, tjenester og 
produkter. Pilotprojekter er vigtige 
redskaber til afprøvning af kommerciel 
anvendelse af teknologier, teknikker og 
praksis i forskellige sammenhænge og 
tilpasning af dem, når det er nødvendigt. 
Operationelle grupper er et centralt element 
i det europæiske innovationspartnerskab (i 
det følgende benævnt "EIP") for 
landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed. Et andet vigtigt redskab er 
lokale udviklingsstrategier, der opererer 
uden for rammerne af lokaludviklingen 
under Leader – mellem offentlige og 
private aktører fra by- og landområder. I 
modsætning til Leader-metoden kan 
sådanne partnerskaber og strategier være 
begrænset til en enkelt sektor og/eller 
forholdsvis specifikke udviklingsmål, 
herunder de ovenfor nævnte. 
Brancheorganisation bør også være 
berettiget til støtte under denne 
foranstaltning. Den bør begrænses til syv år 
undtagen for kollektive miljø- og 
klimaforanstaltninger i behørigt 
begrundede tilfælde.
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klimaforanstaltninger i behørigt 
begrundede tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for 
stadig større økonomiske og miljømæssige 
risici som følge af klimaforandringer og 
øgede prisudsving. I denne forbindelse 
har en effektiv forvaltning af risici en 
stigende betydning for landbrugere. 
Derfor bør der oprettes en 
risikostyringsforanstaltning for at bistå 
landbrugere med at tackle de hyppigst 
forekommende risici for dem. Denne 
foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den 
bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af 
en gensidig fond til støtte af de 
landbrugere, som står over for en alvorlig 
nedgang i deres indkomst. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere i hele 
Unionen og for at sikre, at konkurrencen 
ikke fordrejes, og at Unionens 
internationale forpligtelser overholdes, 
bør der fastsættes særlige betingelser for 
tildeling af støtte i henhold til disse 
foranstaltninger. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 

udgår



PE489.640v01-00 112/167 AM\903101DA.doc

DA

artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 
med hensyn til fastsættelse af minimums-
og maksimumsløbetiden for de 
kommercielle lån til gensidige fonde.

Or. en

Ændringsforslag 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for 
stadig større økonomiske og miljømæssige 
risici som følge af klimaforandringer og 
øgede prisudsving. I denne forbindelse 
har en effektiv forvaltning af risici en 
stigende betydning for landbrugere. 
Derfor bør der oprettes en 
risikostyringsforanstaltning for at bistå 
landbrugere med at tackle de hyppigst 
forekommende risici for dem. Denne 
foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den 
bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af 
en gensidig fond til støtte af de 
landbrugere, som står over for en alvorlig 
nedgang i deres indkomst. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere i hele 
Unionen og for at sikre, at konkurrencen 
ikke fordrejes, og at Unionens 
internationale forpligtelser overholdes, 
bør der fastsættes særlige betingelser for 
tildeling af støtte i henhold til disse 
foranstaltninger. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne 

udgår
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bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 
med hensyn til fastsættelse af minimums-
og maksimumsløbetiden for de 
kommercielle lån til gensidige fonde.

Or. pt

Ændringsforslag 178
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for 
stadig større økonomiske og miljømæssige 
risici som følge af klimaforandringer og 
øgede prisudsving. I denne forbindelse 
har en effektiv forvaltning af risici en 
stigende betydning for landbrugere. 
Derfor bør der oprettes en 
risikostyringsforanstaltning for at bistå 
landbrugere med at tackle de hyppigst 
forekommende risici for dem. Denne 
foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den 
bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af 
en gensidig fond til støtte af de 
landbrugere, som står over for en alvorlig 
nedgang i deres indkomst. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere i hele 
Unionen og for at sikre, at konkurrencen 
ikke fordrejes, og at Unionens 
internationale forpligtelser overholdes, 
bør der fastsættes særlige betingelser for 
tildeling af støtte i henhold til disse 

udgår
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foranstaltninger. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 
med hensyn til fastsættelse af minimums-
og maksimumsløbetiden for de 
kommercielle lån til gensidige fonde.

Or. it

Ændringsforslag 179
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for 
stadig større økonomiske og miljømæssige 
risici som følge af klimaforandringer og 
øgede prisudsving. I denne forbindelse 
har en effektiv forvaltning af risici en 
stigende betydning for landbrugere. 
Derfor bør der oprettes en 
risikostyringsforanstaltning for at bistå 
landbrugere med at tackle de hyppigst 
forekommende risici for dem. Denne 
foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den
bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af 
en gensidig fond til støtte af de 
landbrugere, som står over for en alvorlig 
nedgang i deres indkomst. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere i hele 
Unionen og for at sikre, at konkurrencen 
ikke fordrejes, og at Unionens 

(37) Medlemsstaterne bør være i stand til 
at støtte etablerings- og 
driftsomkostningerne for gensidige fonde, 
der kan beskytte landbrugere mod 
følgerne af dyre- og plantesygdomme og 
miljøhændelser. Offentlige midler bør dog 
under ingen omstændigheder anvendes til
at støtte udbetaling af erstatning til 
landbrugere. Det er bedre at investere 
offentlige midler i forebyggende 
foranstaltninger for at forhindre, at 
katastroferne i det hele taget indtræffer. 
Desuden vil der kun blive ydet erstatning 
til landbrugere, der har truffet de 
nødvendige forholdsregler med henblik på 
dyre- og plantesygdomme, 
miljøbeskyttelse og hændelser i 
forbindelse med klimaforandringer. Alle 
andre instrumenter vedrørende 
risikostyring er omhandlet i den generelle 
fælles markedsordning.
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internationale forpligtelser overholdes, 
bør der fastsættes særlige betingelser for 
tildeling af støtte i henhold til disse 
foranstaltninger. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 
med hensyn til fastsættelse af minimums-
og maksimumsløbetiden for de 
kommercielle lån til gensidige fonde.

Or. en

Ændringsforslag 180
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for stadig 
større økonomiske og miljømæssige risici 
som følge af klimaforandringer og øgede 
prisudsving. I denne forbindelse har en 
effektiv forvaltning af risici en stigende 
betydning for landbrugere. Derfor bør der 
oprettes en risikostyringsforanstaltning for 
at bistå landbrugere med at tackle de 
hyppigst forekommende risici for dem. 
Denne foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den 
bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af en 
gensidig fond til støtte af de landbrugere, 
som står over for en alvorlig nedgang i 
deres indkomst. For at sikre ligebehandling 
af landbrugere i hele Unionen og for at 
sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, og at 

(37) Landbrugere udsættes i dag for stadig 
større økonomiske og miljømæssige risici 
som følge af klimaforandringer og øgede 
prisudsving. I denne forbindelse har en 
effektiv forvaltning af risici en stigende 
betydning for landbrugere. Derfor bør der 
oprettes en risikostyringsforanstaltning for 
at bistå landbrugere med at tackle de 
hyppigst forekommende risici for dem. 
Denne foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme, ugunstige vejrforhold
og miljøhændelser. Den bør også omfatte 
et indkomststabiliseringsredskab i form af 
en gensidig fond eller hjælp til dækning af 
omkostningerne ved forsikringspolicer 
tegnet af den gensidige fond til støtte for
de landbrugere, som står over for en 
alvorlig nedgang i deres indkomst. For at 
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Unionens internationale forpligtelser 
overholdes, bør der fastsættes særlige 
betingelser for tildeling af støtte i henhold 
til disse foranstaltninger. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til fastsættelse 
af minimums- og maksimumsløbetiden for 
de kommercielle lån til gensidige fonde.

sikre ligebehandling af landbrugere i hele 
Unionen og for at sikre, at konkurrencen 
ikke fordrejes, og at Unionens 
internationale forpligtelser overholdes, bør 
der fastsættes særlige betingelser for 
tildeling af støtte i henhold til disse 
foranstaltninger. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 
med hensyn til fastsættelse af minimums-
og maksimumsløbetiden for de 
kommercielle lån til gensidige fonde.

Or. it

Ændringsforslag 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for stadig 
større økonomiske og miljømæssige risici 
som følge af klimaforandringer og øgede 
prisudsving. I denne forbindelse har en 
effektiv forvaltning af risici en stigende 
betydning for landbrugere. Derfor bør der 
oprettes en risikostyringsforanstaltning for 
at bistå landbrugere med at tackle de 
hyppigst forekommende risici for dem. 
Denne foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den 
bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af en 

(37) Landbrugere udsættes i dag for stadig 
større økonomiske og miljømæssige risici 
som følge af klimaforandringer og øgede 
prisudsving. I denne forbindelse har en 
effektiv forvaltning af risici en stigende 
betydning for landbrugere. Derfor bør der 
oprettes en risikostyringsforanstaltning for 
at bistå landbrugere med at tackle de 
hyppigst forekommende risici for dem. 
Denne foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme, ugunstige vejrforhold
og miljøhændelser. Den bør også omfatte 
et indkomststabiliseringsredskab i form af 
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gensidig fond til støtte af de landbrugere, 
som står over for en alvorlig nedgang i 
deres indkomst. For at sikre ligebehandling 
af landbrugere i hele Unionen og for at 
sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, og at 
Unionens internationale forpligtelser 
overholdes, bør der fastsættes særlige 
betingelser for tildeling af støtte i henhold 
til disse foranstaltninger. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til fastsættelse 
af minimums- og maksimumsløbetiden for 
de kommercielle lån til gensidige fonde.

en gensidig fond til støtte for de 
landbrugere, som står over for en alvorlig 
nedgang i deres indkomst. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere i hele 
Unionen og for at sikre, at konkurrencen 
ikke fordrejes, og at Unionens 
internationale forpligtelser overholdes, bør 
der fastsættes særlige betingelser for 
tildeling af støtte i henhold til disse 
foranstaltninger. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 
med hensyn til fastsættelse af minimums-
og maksimumsløbetiden for de 
kommercielle lån til gensidige fonde.

Or. it

Ændringsforslag 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for stadig 
større økonomiske og miljømæssige risici 
som følge af klimaforandringer og øgede 
prisudsving. I denne forbindelse har en 
effektiv forvaltning af risici en stigende 
betydning for landbrugere. Derfor bør der 
oprettes en risikostyringsforanstaltning for 
at bistå landbrugere med at tackle de 
hyppigst forekommende risici for dem. 
Denne foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den 
bør også omfatte et 

(37) Landbrugere udsættes i dag for stadig 
større økonomiske og miljømæssige risici 
som følge af klimaforandringer og øgede 
prisudsving. I denne forbindelse har en 
effektiv forvaltning af risici en stigende 
betydning for landbrugere. Derfor bør der 
oprettes en risikostyringsforanstaltning for 
at bistå landbrugere med at tackle de
hyppigst forekommende risici for dem. 
Denne foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugere eller grupper af landbrugere i 
at dække de præmier, de betaler for 
afgrøde-, dyre- og planteforsikring samt 
oprettelse af gensidige fonde, og den 
erstatning, som disse fonde betaler til 
landbrugere for tab lidt som følge af 
udbrud af dyre- og plantesygdomme,
miljøhændelser eller ugunstige 
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indkomststabiliseringsredskab i form af en 
gensidig fond til støtte af de landbrugere, 
som står over for en alvorlig nedgang i 
deres indkomst. For at sikre ligebehandling 
af landbrugere i hele Unionen og for at 
sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, og at 
Unionens internationale forpligtelser 
overholdes, bør der fastsættes særlige 
betingelser for tildeling af støtte i henhold 
til disse foranstaltninger. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til fastsættelse 
af minimums- og maksimumsløbetiden for 
de kommercielle lån til gensidige fonde.

vejrforhold. Den bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af en 
gensidig fond eller en forsikringsaftale til 
støtte for de landbrugere, som står over for 
en alvorlig nedgang i deres indkomst. For 
at sikre ligebehandling af landbrugere i 
hele Unionen og for at sikre, at 
konkurrencen ikke fordrejes, og at 
Unionens internationale forpligtelser 
overholdes, bør der fastsættes særlige 
betingelser for tildeling af støtte i henhold 
til disse foranstaltninger. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til fastsættelse 
af minimums- og maksimumsløbetiden for 
de kommercielle lån til gensidige fonde.

Or. en

Ændringsforslag 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Den væsentligste trussel mod 
vedvarende naturressourcer i 
landdistrikterne i Middelhavsområdet er 
risikoen for skovbrande. Hensigtsmæssig 
udvikling af landdistrikterne i disse 
områder bør derfor omfatte overvågnings-
og forebyggelsesforanstaltninger, 
herunder en indsats for at oplyse og 
bevidstgøre lokalbefolkningen og dem, 
som af forskellige grunde besøger disse 
områder.

Or. es
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Ændringsforslag 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Leader-metoden til lokaludvikling har 
i en årrække bevist sin nytteværdi i 
forbindelse med fremme af udviklingen af 
landdistrikterne gennem fuld hensyntagen 
til de tværsektorielle behov for en endogen 
landdistriktsudvikling gennem sin bottom-
up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i 
fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat 
være obligatorisk for alle programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

(38) Leader-metoden til lokaludvikling har 
i en årrække bevist sin nytteværdi i 
forbindelse med fremme af udviklingen af 
landdistrikterne gennem fuld hensyntagen 
til de tværsektorielle behov for en endogen 
landdistriktsudvikling gennem sin bottom-
up-tilgang. Leader bør derfor videreføres i 
fremtiden, og dens anvendelse bør fortsat 
være obligatorisk for alle programmer for 
udvikling af landdistrikterne. Leader-
tilgangens merværdi er ikke begrænset til 
de iværksatte projekter og de fysiske 
resultater heraf, men også bottom-up-
tilgangen i en uafhængig lokal 
aktionsgruppe kan skabe betydelig 
merværdi, f.eks. ved at opbygge kapacitet i 
lokalbefolkningen og give den indflydelse, 
hvilket ikke opnås, når 
beslutningstagningen domineres af lokale 
myndigheder.1

__________________
1 som anført i Revisionsrettens 
særberetning nr. 5/2010 om 
gennemførelsen af Leadermetoden til 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Støtte til lokaludvikling under Leader (40) Støtte til lokaludvikling under Leader 
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fra ELFUL bør omfatte alle aspekter af 
udarbejdelsen og gennemførelsen af lokale 
udviklingsstrategier og drift af lokale 
aktionsgrupper samt samarbejde mellem 
områder og grupper, som udfører bottom-
up-lokaludvikling og samfundsstyret 
lokaludvikling. For at gøre det muligt for 
partnere i landdistrikter, der endnu ikke 
anvender Leader, at afprøve og forberede 
sig på konstruktionen og driften af en lokal 
udviklingsstrategi, bør finansieringen også 
omfatte et "Leader-opstartssæt". For at 
sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til en detaljeret 
definition af støtteberettigede 
animeringsomkostninger for lokale 
aktionsgrupper.

fra ELFUL bør omfatte alle aspekter af 
udarbejdelsen og gennemførelsen af lokale 
udviklingsstrategier og drift af lokale 
aktionsgrupper, hvor 
beslutningstagningen forestås af 
lokalsamfundet i partnerskab med andre 
relevante aktører, samt samarbejde mellem 
områder og grupper, som udfører bottom-
up-lokaludvikling og samfundsstyret 
lokaludvikling. For at gøre det muligt for 
partnere i landdistrikter, der endnu ikke 
anvender Leader, at afprøve og forberede 
sig på konstruktionen og driften af en lokal 
udviklingsstrategi, bør finansieringen også 
omfatte et "Leader-opstartssæt". For at 
sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne og gennemførelse af 
Leader-tilgangen bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 delegeres til 
Kommissionen med hensyn til en detaljeret 
definition af støtteberettigede 
animeringsomkostninger for lokale 
aktionsgrupper og med henblik på at 
vedtage regler, der kan sikre, at 
medlemsstaterne gennemfører den 
lokalsamfundsstyrede tilgang fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 186
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Investeringer er fælles for mange 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne i henhold til denne 
forordning og kan vedrøre operationer af 
meget forskellig karakter. For at sikre
klarhed i gennemførelsen af disse 
operationer bør der fastlægges visse fælles 
regler for alle investeringer. Disse fælles 

(41) Investeringer er fælles for mange 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne i henhold til denne 
forordning og kan vedrøre operationer af 
meget forskellig karakter. For at sikre 
klarhed i gennemførelsen af disse 
operationer bør der fastlægges visse fælles 
regler for alle investeringer. Disse fælles 
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regler bør definere de former for udgifter, 
der kan betragtes som investeringsudgifter, 
og sikre, at kun de investeringer, der skaber
ny værdi i landbruget, kan modtage støtte. 
For at tage hensyn til de særlige forhold 
vedrørende bestemte typer investeringer, 
som f.eks. køb af brugt udstyr og simple 
genanskaffelsesinvesteringer, og samtidig 
sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-
midlerne bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til 
fastsættelsen af de betingelser, ifølge 
hvilke visse typer investeringer kan 
betragtes som støtteberettigede udgifter. 
For at lette gennemførelsen af 
investeringsprojekter bør det være muligt 
for medlemsstaterne at udbetale forskud. 
For at sikre en effektiv, retfærdig og 
bæredygtig virkning af bistanden fra 
ELFUL bør der fastsættes visse regler for 
at sikre, at investeringer vedrørende 
operationer får varig virkning, og at støtte 
fra ELFUL ikke anvendes til at fordreje 
konkurrencen.

regler bør definere de former for udgifter, 
der kan betragtes som investeringsudgifter, 
og sikre, at kun de investeringer, der skaber 
ny værdi i landbruget, kan modtage støtte. 
Hvad angår kunstvanding, bør nye 
investeringer, bl.a. i modernisering af 
eksisterende systemer for at muliggøre en 
mere rationel anvendelse af vand, 
betragtes som støtteberettigede udgifter, 
forudsat at de sikrer ressourcestabilitet, 
forebygger forringelse af vandmiljøer og 
sikrer, at de relevante vandområder 
forbliver i god økologisk tilstand. For at 
tage hensyn til de særlige forhold 
vedrørende bestemte typer investeringer, 
som f.eks. køb af brugt udstyr og simple 
genanskaffelsesinvesteringer, og samtidig 
sikre en effektiv anvendelse af ELFUL-
midlerne bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til 
fastsættelsen af de betingelser, ifølge 
hvilke visse typer investeringer kan 
betragtes som støtteberettigede udgifter. 
For at lette gennemførelsen af 
investeringsprojekter bør det være muligt 
for medlemsstaterne at udbetale forskud. 
For at sikre en effektiv, retfærdig og 
bæredygtig virkning af bistanden fra 
ELFUL bør der fastsættes visse regler for 
at sikre, at investeringer vedrørende 
operationer får varig virkning, og at støtte 
fra ELFUL ikke anvendes til at fordreje 
konkurrencen.

Or. fr

Ændringsforslag 187
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For at sikre, at de økonomiske 
ressourcer til udvikling af landdistrikterne 
anvendes på den bedst mulige måde, og for 
at målrette foranstaltninger under 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne i overensstemmelse med 
EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, men også for at sikre lige 
behandling af ansøgerne, bør 
medlemsstaterne fastlægge kriterier for 
udvælgelsen af projekter. Undtagelser fra 
denne regel bør kun gælde de 
foranstaltninger, hvor støtten består i 
betaling for levering af tjenesteydelser 
inden for miljøvenligt landbrug eller 
dyrevelfærd. I anvendelsen af 
udvælgelseskriterierne bør der tages 
hensyn til proportionalitetsprincippet, hvad 
angår små tilskud.

(44) For at sikre, at de økonomiske 
ressourcer til udvikling af landdistrikterne 
anvendes på den bedst mulige måde, og for 
at målrette foranstaltninger under 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne i overensstemmelse med 
EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, men også for at sikre lige 
behandling af ansøgerne, bør 
medlemsstaterne fastlægge kriterier for 
udvælgelsen af projekter. Undtagelser fra 
denne regel bør kun gælde de 
foranstaltninger, hvor støtten består i 
betaling for levering af tjenesteydelser 
inden for miljøvenligt landbrug eller 
dyrevelfærd. I anvendelsen af 
udvælgelseskriterierne bør der tages 
hensyn til proportionalitetsprincippet, hvad 
angår små tilskud, og der bør udarbejdes 
overslag over initiativernes bidrag til 
fremme af lige muligheder for kvinder i 
landdistrikterne.

Or. es

Ændringsforslag 188
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) For at bidrage til opfyldelsen af 
målsætningerne i EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør der 
oprettes et EIP-netværk for at skabe et 
netværk for operationelle grupper, 
rådgivningstjenester og forskere, der er 
involveret i gennemførelsen af operationer, 
der tager sigte på innovation i landbruget. 
Det bør finansieres som led i den tekniske 
bistand på EU-plan.

(47) For at bidrage til opfyldelsen af 
målsætningerne i EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør der 
oprettes et EIP-netværk for at skabe et 
netværk for operationelle grupper, 
rådgivningstjenester, ngo’er og forskere, 
der er involveret i gennemførelsen af 
operationer, der tager sigte på innovation i 
landbruget. Det bør finansieres som led i 
den tekniske bistand på EU-plan.
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Or. en

Ændringsforslag 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) For at bidrage til opfyldelsen af 
målsætningerne i EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør der 
oprettes et EIP-netværk for at skabe et 
netværk for operationelle grupper, 
rådgivningstjenester og forskere, der er 
involveret i gennemførelsen af operationer, 
der tager sigte på innovation i landbruget. 
Det bør finansieres som led i den tekniske 
bistand på EU-plan.

(47) For at bidrage til opfyldelsen af 
målsætningerne i EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør der 
oprettes et EIP-netværk for at skabe et 
netværk for operationelle grupper, 
rådgivningstjenester, ngo’er og forskere, 
der er involveret i gennemførelsen af 
operationer, der tager sigte på innovation i 
landbruget. Det bør finansieres som led i 
den tekniske bistand på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

For at disse europæiske innovationspartnerskaber skal kunne fungere, er det afgørende, at 
ngo'er har lige adgang og input til netværket. Der er derfor ingen grund til ikke udtrykkeligt 
at nævne dem allerede i teksten.

Ændringsforslag 190
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) I programmeringsperioden 2007-2013 
var der et evalueringsekspertnetværk, som 
arbejdede inden for rammerne af det 
europæiske netværk for 
landdistriktudvikling. For at tage hensyn til 
de særlige evalueringsbehov bør der 
oprettes et europæisk evalueringsnetværk 
for landdistriktudvikling for 

(48) I programmeringsperioden 2007-2013 
var der et evalueringsekspertnetværk, som 
arbejdede inden for rammerne af det 
europæiske netværk for 
landdistriktudvikling. For at tage hensyn til 
de særlige evalueringsbehov bør der 
oprettes et europæisk evalueringsnetværk 
for landdistriktudvikling for 
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programperioden 2014-2020 for at samle 
alle aktører i evalueringsaktiviteter og 
dermed lette udvekslingen af ekspertise på 
området. Det bør finansieres som led i den 
tekniske bistand.

programperioden 2014-2020 for at samle 
alle aktører i evalueringsaktiviteter og 
dermed lette udvekslingen af ekspertise på
området. Netværket bør især holde øje 
med fremskridt med hensyn til kvinders 
adgang til medejerskab af bedrifter, 
iværksætterstøtteprogrammer og antallet 
af initiativer med fokus på fremme af lige 
muligheder for mænd og kvinder i 
landdistrikter. Det bør finansieres som led 
i den tekniske bistand.

Or. es

Ændringsforslag 191
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) ELFUL bør signalere Unionens 
anerkendelse af, hvordan lokale 
udviklingstilgange og en tværnational 
dimension kan styrke hinanden, især 
under anvendelse af en innovativ ånd.
Den bør gøre dette gennem tildeling af 
priser til et begrænset antal projekter, som 
dækker disse karakteristika. Priserne bør 
supplere andre finansieringskilder, som er 
tilgængelige via politikken for udvikling 
af landdistrikterne, ved at give 
anerkendelse til alle førende egnede 
projekter, uanset om de også blev 
finansieret via et program for udvikling af 
landdistrikterne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 192
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) ELFUL bør signalere Unionens 
anerkendelse af, hvordan lokale 
udviklingstilgange og en tværnational 
dimension kan styrke hinanden, især 
under anvendelse af en innovativ ånd. 
Den bør gøre dette gennem tildeling af 
priser til et begrænset antal projekter, som 
dækker disse karakteristika. Priserne bør 
supplere andre finansieringskilder, som er 
tilgængelige via politikken for udvikling 
af landdistrikterne, ved at give 
anerkendelse til alle førende egnede 
projekter, uanset om de også blev 
finansieret via et program for udvikling af 
landdistrikterne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 193
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en 
ressourceeffektiv og produktiv
landbrugssektor med lave emissioner med 
støtte fra EIP for produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 
mod at fremme en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis. EIP bør skabe 
merværdi ved at styrke anvendelsen og 
effektiviteten af innovationsrelaterede 
instrumenter og øge synergierne mellem 
dem. EIP bør udfylde huller ved at 
sammenknytte forskning og praktisk 

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en 
ressourceeffektiv, agro-økologisk
landbrugssektor med lave emissioner med 
støtte fra EIP til produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget, herunder 
social innovation og fremskridt. EIP bør 
sigte mod at fremme en hurtigere, ensartet, 
tilgængelig og mere omfattende 
gennemførelse af innovative løsninger i 
praksis. EIP bør skabe merværdi ved at 
styrke anvendelsen og effektiviteten af 
samt lige adgang til innovationsrelaterede 
instrumenter (herunder agro-økologisk og 
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landbrug bedre. social innovation) og øge synergierne 
mellem dem. EIP bør udfylde huller ved at 
sammenknytte forskning og praktisk 
landbrug bedre med henblik på at 
imødekomme borgernes krav om sikre, 
sunde og nærende fødevarer samt bredere 
aspekter af udvikling af landdistrikter, 
såsom boliger, infrastruktur og tjenester i 
landdistrikter. Dets fokus bør være på 
agro-økologiske landbrugspraksisser med 
lavt input, forskning og innovation styret 
af landbrugere og social innovation i 
udvikling af landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en 
ressourceeffektiv og produktiv 
landbrugssektor med lave emissioner med 
støtte fra EIP for produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 
mod at fremme en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis. EIP bør skabe 
merværdi ved at styrke anvendelsen og 
effektiviteten af innovationsrelaterede 
instrumenter og øge synergierne mellem 
dem. EIP bør udfylde huller ved at 
sammenknytte forskning og praktisk 
landbrug bedre.

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en 
ressourceeffektiv og produktiv, bæredygtig 
landbrugssektor med lave emissioner med 
støtte fra EIP til produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 
mod at fremme en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis. EIP bør skabe 
merværdi ved at styrke anvendelsen og 
effektiviteten af innovationsrelaterede 
instrumenter og øge synergierne mellem 
dem. EIP bør udfylde huller ved at 
sammenknytte forskning og praktisk 
landbrug bedre og skal tilskynde til 
vidensintensivt landbrug.

Or. en
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Ændringsforslag 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en 
ressourceeffektiv og produktiv 
landbrugssektor med lave emissioner med 
støtte fra EIP for produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 
mod at fremme en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis. EIP bør skabe 
merværdi ved at styrke anvendelsen og 
effektiviteten af innovationsrelaterede 
instrumenter og øge synergierne mellem 
dem. EIP bør udfylde huller ved at 
sammenknytte forskning og praktisk 
landbrug bedre.

(51) Programmer for udvikling af 
landdistrikterne bør indeholde nyskabende 
foranstaltninger, der fremmer en 
ressourceeffektiv og produktiv 
landbrugssektor med lave emissioner med 
støtte fra EIP til produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget. EIP bør sigte 
mod at fremme en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis. EIP bør skabe 
merværdi ved at styrke anvendelsen og 
effektiviteten af innovationsrelaterede 
instrumenter og øge synergierne mellem 
dem. EIP bør udfylde huller ved at 
sammenknytte forskning og praktisk 
landbrug bedre og fremme dialog.

Or. en

Ændringsforslag 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Gennemførelse af innovative projekter 
i forbindelse med EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør 
foretages af operationelle grupper, der 
samler landbrugere, forskerne, rådgivere, 
virksomheder og andre aktører, der er 
berørt af innovation i landbrugssektoren. 
For at sikre, at resultaterne af projekterne 
tjener til fordel for sektoren som helhed, 
bør resultaterne formidles.

(52) Gennemførelse af innovative projekter 
i forbindelse med EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør 
foretages af operationelle grupper, der 
samler landbrugere, forskerne, rådgivere, 
ngo’er, virksomheder og andre aktører, der 
er berørt af innovation i landbrugssektoren. 
For at sikre, at resultaterne af projekterne 
tjener til fordel for sektoren som helhed, 
bør resultaterne formidles.
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Or. en

Begrundelse

Et af de centrale elementer i forordningen om udvikling af landdistrikterne er innovation. Et 
innovationssystem defineres af Verdensbanken som et netværk af organisationer, 
virksomheder og individer, som er fokuseret på at bringe nye produkter, nye processer og nye 
organisationsformer i økonomisk anvendelse, samt de institutioner og politikker, der påvirker 
deres adfærd og resultater. Det er vigtigt at fremhæve ngo'er, da det er en af de aktører, som 
kan hjælpe landbrugerne med at styrke deres markedsposition i fremtiden.

Ændringsforslag 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Der bør indføres bestemmelser, 
således at der kan fastsættes et beløb for 
Unionens støtte til udvikling af 
landdistrikterne under denne forordning for 
perioden 1. januar 2014 til 31. december 
2020, dets årlige fordeling og det 
minimumsbeløb, der er forbeholdt mindre 
udviklede regioner, i overensstemmelse 
med den flerårige finansielle ramme for 
perioden 2014-2020 og den 
interinstitutionelle aftale om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning for samme periode. De 
disponible bevillinger bør indekseres med 
en fast procentsats med henblik på 
programmeringen. .

(53) Der bør indføres bestemmelser, 
således at der kan fastsættes et beløb for 
Unionens støtte til udvikling af 
landdistrikterne under denne forordning for 
perioden 1. januar 2014 til 31. december 
2020, dets årlige fordeling og det 
minimumsbeløb, der er forbeholdt mindre 
udviklede regioner og overgangsregioner, 
som i perioden 2007-2013 er blevet støttet 
under konvergensmålet, men hvis BNP 
per capita er over 75 % af det 
gennemsnitlige BNP per capita i EU-27, i 
overensstemmelse med den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2014-2020 
og den interinstitutionelle aftale om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning for samme periode. De 
disponible bevillinger bør indekseres med 
en fast procentsats med henblik på 
programmeringen.

Or. de

Ændringsforslag 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) Den årlige fordeling per 
medlemsstat bør fastsættes ved at justere 
niveauet af EU-støtte til udvikling af 
landdistrikter, således at der opnås et 
gradvist skift væk fra det historiske 
mønster. Medlemsstater, der modtager en 
støtte per hektar til udvikling af 
landdistrikter på under 90 % af 
gennemsnittet, bør dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende 
niveau og dette niveau. Denne justering 
bør finansieres forholdsmæssigt af alle 
medlemsstater, hvis støtte per hektar 
ligger over EU-gennemsnittet. For at 
undgå en for skrap nedskæring af deres 
respektive rammebeløb bør bidragene fra 
disse medlemsstater dog ikke overstige 
X % af deres oprindelige rammebeløb.

Or. fr

Ændringsforslag 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at lette forvaltningen af ELFUL-
midlerne bør der fastsættes et fælles bidrag 
fra ELFUL til programmeringen af 
udviklingen af landdistrikterne i forhold til 
de offentlige udgifter i medlemsstaterne. 
For at tage hensyn til den særlige
betydning eller karakter af visse typer 
operationer bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til dem. For at afbøde de 
særlige problemer som følge af afsides
udviklingsniveau, afsides beliggenhed og 

(54) For at lette forvaltningen af ELFUL-
midlerne bør der fastsættes et fælles bidrag 
fra ELFUL til programmeringen af 
udviklingen af landdistrikterne i forhold til 
de offentlige udgifter i medlemsstaterne. 
For at tage hensyn til den særlige 
betydning eller karakter af visse typer 
operationer bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til dem. For at afbøde de 
særlige problemer som følge af 
udviklingsniveau, afsides beliggenhed og 
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ø-karakter bør der fastsættes en passende 
bidragssats fra ELFUL for de mindre 
udviklede regioner, regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i traktaten 
og de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

ø-karakter bør der fastsættes en passende 
bidragssats fra ELFUL for de mindre 
udviklede regioner, de overgangsregioner, 
som i perioden 2007-2013 er blevet støttet 
under konvergensmålet, men hvis BNP 
per indbygger er over 75 % af det 
gennemsnitlige BNP per capita i EU-27, 
regionerne i den yderste periferi som 
omhandlet i traktaten og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav.

Or. de

Ændringsforslag 200
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at lette forvaltningen af ELFUL-
midlerne bør der fastsættes et fælles bidrag 
fra ELFUL til programmeringen af 
udviklingen af landdistrikterne i forhold til 
de offentlige udgifter i medlemsstaterne. 
For at tage hensyn til den særlige 
betydning eller karakter af visse typer 
operationer bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til dem. For at afbøde de 
særlige problemer som følge af afsides
udviklingsniveau, afsides beliggenhed og 
ø-karakter bør der fastsættes en passende 
bidragssats fra ELFUL for de mindre 
udviklede regioner, regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i traktaten 
og de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

(54) For at lette forvaltningen af ELFUL-
midlerne bør der fastsættes et fælles bidrag 
fra ELFUL til programmeringen af 
udviklingen af landdistrikterne i forhold til 
de offentlige udgifter i medlemsstaterne. 
For at tage hensyn til den særlige 
betydning eller karakter af visse typer 
operationer bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til dem. Der bør derfor 
fastsættes en samfinansieringsrate på 
60 % for aktiviteterne i artikel 29, 30, 31 
og 34, og der bør ligeledes være højere 
samfinansieringsrater til rådighed for 
samarbejdsaktiviteter. For at afbøde de 
særlige problemer som følge af 
udviklingsniveau, afsides beliggenhed og 
ø-karakter bør der fastsættes en passende 
bidragssats fra ELFUL for de mindre 
udviklede regioner, regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i traktaten 
og de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

Or. en
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Ændringsforslag 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at lette forvaltningen af ELFUL-
midlerne bør der fastsættes et fælles bidrag 
fra ELFUL til programmeringen af 
udviklingen af landdistrikterne i forhold til 
de offentlige udgifter i medlemsstaterne. 
For at tage hensyn til den særlige 
betydning eller karakter af visse typer 
operationer bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til dem. For at afbøde de 
særlige problemer som følge af afsides 
udviklingsniveau, afsides beliggenhed og 
ø-karakter bør der fastsættes en passende 
bidragssats fra ELFUL for de mindre 
udviklede regioner, regionerne i den 
yderste periferi som omhandlet i traktaten 
og de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

(54) For at lette forvaltningen af ELFUL-
midlerne bør der fastsættes et fælles bidrag 
fra ELFUL til programmeringen af 
udviklingen af landdistrikterne i forhold til 
de offentlige udgifter i medlemsstaterne. 
For at tage hensyn til den særlige 
betydning eller karakter af visse typer 
operationer bør der fastsættes specifikke 
bidrag i forhold til dem. For at afbøde de 
særlige problemer som følge af afsides 
udviklingsniveau, afsides beliggenhed og 
ø-karakter bør der fastsættes en passende 
bidragssats fra ELFUL for de mindre 
udviklede regioner, overgangsregionerne, 
regionerne i den yderste periferi som 
omhandlet i traktaten og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav.

Or. es

Ændringsforslag 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54 a) Finansieringsinstrumenter kan 
anvendes til at bidrage til opfyldelsen af 
særlige mål under en prioritet på 
grundlag af en forudgående vurdering, 
der indkredser markedssvigt, 
underoptimale investeringssituationer og 
investeringsbehov. Disse instrumenter 
kan oprettes som fastsat i forordning (EU) 
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nr. ...FSR/2012, afsnit IV, artikel 32-40.

Or. en

Ændringsforslag 203
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Medlemsstaterne bør tage alle de 
nødvendige skridt og indføre egnede 
bestemmelser for at sikre, at alle 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne kan verificeres og 
kontrolleres. Til dette formål bør 
forvaltningsmyndigheden og 
betalingsorganet give en forhåndsvurdering 
og forpligte sig til at vurdere 
foranstaltninger i hele programmets 
gennemførelsesperiode. Foranstaltninger, 
der ikke overholder denne betingelse, bør 
justeres.

(56) Medlemsstaterne bør tage alle de 
nødvendige skridt og indføre egnede 
bestemmelser for at sikre, at alle 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne kan verificeres og 
kontrolleres. Til dette formål bør 
forvaltningsmyndigheden og 
betalingsorganet give en forhåndsvurdering 
og forpligte sig til at vurdere 
foranstaltninger i hele programmets 
gennemførelsesperiode under hensyntagen 
til proportionalitetsprincippet, når det 
drejer sig om små tilskud. 
Foranstaltninger, der ikke overholder 
denne betingelse, bør justeres.

Or. pt

Ændringsforslag 204
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Hvert program for udvikling af 
landdistrikterne bør være underlagt 
overvågning for regelmæssigt at følge 
programgennemførelsen og fremskridtene 
med hensyn til at nå programmets mål. 
Arbejdet med at demonstrere og forbedre 

(59) Hvert program for udvikling af 
landdistrikterne bør være underlagt 
overvågning for regelmæssigt at følge 
programgennemførelsen og fremskridtene 
med hensyn til at nå programmets mål. 
Arbejdet med at demonstrere og forbedre 
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effektiviteten og virkningen af 
foranstaltningerne under ELFUL afhænger 
også af en bedre evaluering under 
udarbejdelsen, gennemførelsen og 
afslutningen af et program. Kommissionen 
og medlemsstaterne bør derfor i fællesskab 
etablere et overvågnings- og 
evalueringssystem med henblik på at 
demonstrere fremskridtene og vurdere 
virkningerne og effektiviteten af politikken 
for udvikling af landdistrikterne.

effektiviteten og virkningen af 
foranstaltningerne under ELFUL afhænger 
også af en bedre evaluering under 
udarbejdelsen, gennemførelsen og 
afslutningen af et program. Kommissionen, 
Parlamentet og medlemsstaterne bør 
derfor i fællesskab etablere et 
overvågnings- og evalueringssystem med 
henblik på at demonstrere fremskridtene og 
vurdere virkningerne og effektiviteten af 
politikken for udvikling af landdistrikterne.

Or. de

Ændringsforslag 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Med henblik på at sikre 
sammenhængen med de foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, der er 
berettigede til EU-støtte, og for at forenkle 
procedurerne bør indbetalinger fra 
medlemsstaterne, som skal yde 
supplerende national støtte til operationer 
til udvikling af landdistrikterne, hvortil 
EU's støtte ydes, og som falder inden for 
anvendelsesområdet for traktatens 
artikel 42, desuden tillades som led i 
programmeringen i en 
anmeldelsesprocedure i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning. For at 
sikre en passende overvågning bør 
Kommissionen ved vurderingen af disse 
betalinger anvende de kriterier, der er 
opstillet for anvendelsen af traktatens 
artikel 107, analogt. For at sikre, at 
supplerende national finansiering, som 
ikke er godkendt af Kommissionen, ikke 
gennemføres, bør den pågældende 
medlemsstat ikke gennemføre den 
foreslåede yderligere finansiering af 

(65) Med henblik på at sikre 
sammenhængen med de foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, der er 
berettigede til EU-støtte, og for at forenkle 
procedurerne bør indbetalinger fra 
medlemsstaterne til operationer til 
udvikling af landdistrikterne, hvortil EU's 
støtte ydes, og som ikke falder inden for 
anvendelsesområdet for traktatens 
artikel 42, desuden tillades som led i 
programmeringen i en 
anmeldelsesprocedure i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning. For at 
sikre en passende overvågning bør 
Kommissionen ved vurderingen af disse 
betalinger anvende de kriterier, der er 
opstillet for anvendelsen af traktatens 
artikel 107, analogt.
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udvikling af landdistrikterne, før den er 
godkendt. Betalinger fra medlemsstaterne, 
som har til formål at yde supplerende 
national støtte til operationer til udvikling 
af landdistrikterne, hvortil der ydes støtte 
fra Unionen, og som ikke er omfattet af 
traktatens artikel 42, bør meddeles 
Kommissionen i henhold til traktatens 
artikel 108, stk. 3, medmindre de er 
omfattet af en forordning, der er vedtaget 
i henhold til Rådets forordning 994/9821, 
og må ikke gennemføres, før denne 
procedure har ført til Kommissionens 
endelige godkendelse.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med vores ændringsforslag til artikel 66.

Ændringsforslag 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Med henblik på at sikre 
sammenhængen med de foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, der er 
berettigede til EU-støtte, og for at forenkle 
procedurerne bør indbetalinger fra 
medlemsstaterne, som skal yde 
supplerende national støtte til operationer 
til udvikling af landdistrikterne, hvortil 
EU's støtte ydes, og som falder inden for 
anvendelsesområdet for traktatens 
artikel 42, desuden tillades som led i 
programmeringen i en 
anmeldelsesprocedure i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning. For at 
sikre en passende overvågning bør 
Kommissionen ved vurderingen af disse 

(65) Med henblik på at sikre 
sammenhængen med de foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, der er 
berettigede til EU-støtte, og for at forenkle 
procedurerne bør indbetalinger fra 
medlemsstaterne til operationer til 
udvikling af landdistrikterne, hvortil EU's 
støtte ydes, og som ikke falder inden for 
anvendelsesområdet for traktatens 
artikel 42, desuden tillades som led i 
programmeringen i en 
anmeldelsesprocedure i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning. For at 
sikre en passende overvågning bør 
Kommissionen ved vurderingen af disse 
betalinger anvende de kriterier, der er 
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betalinger anvende de kriterier, der er 
opstillet for anvendelsen af traktatens 
artikel 107, analogt. For at sikre, at 
supplerende national finansiering, som 
ikke er godkendt af Kommissionen, ikke 
gennemføres, bør den pågældende 
medlemsstat ikke gennemføre den 
foreslåede yderligere finansiering af 
udvikling af landdistrikterne, før den er 
godkendt. Betalinger fra medlemsstaterne, 
som har til formål at yde supplerende 
national støtte til operationer til udvikling 
af landdistrikterne, hvortil der ydes støtte 
fra Unionen, og som ikke er omfattet af 
traktatens artikel 42, bør meddeles 
Kommissionen i henhold til traktatens 
artikel 108, stk. 3, medmindre de er 
omfattet af en forordning, der er vedtaget 
i henhold til Rådets forordning 994/9821, 
og må ikke gennemføres, før denne 
procedure har ført til Kommissionens 
endelige godkendelse.

opstillet for anvendelsen af traktatens 
artikel 107, analogt.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med det foreslåede ændringsforslag til afsnit VII 
om statsstøtte.

Ændringsforslag 207
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Med henblik på at sikre 
sammenhængen med de foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, der er 
berettigede til EU-støtte, og for at forenkle 
procedurerne bør indbetalinger fra 
medlemsstaterne, som skal yde 
supplerende national støtte til operationer 
til udvikling af landdistrikterne, hvortil 

(65) Med henblik på at sikre 
sammenhængen med de foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, der er 
berettigede til EU-støtte, og for at forenkle 
procedurerne bør indbetalinger fra 
medlemsstaterne til operationer til 
udvikling af landdistrikterne, hvortil EU's 
støtte ydes, og som ikke falder inden for 
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EU's støtte ydes, og som falder inden for 
anvendelsesområdet for traktatens 
artikel 42, desuden tillades som led i 
programmeringen i en 
anmeldelsesprocedure i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning. For at 
sikre en passende overvågning bør 
Kommissionen ved vurderingen af disse 
betalinger anvende de kriterier, der er 
opstillet for anvendelsen af traktatens 
artikel 107, analogt. For at sikre, at 
supplerende national finansiering, som 
ikke er godkendt af Kommissionen, ikke 
gennemføres, bør den pågældende 
medlemsstat ikke gennemføre den 
foreslåede yderligere finansiering af 
udvikling af landdistrikterne, før den er 
godkendt. Betalinger fra medlemsstaterne, 
som har til formål at yde supplerende 
national støtte til operationer til udvikling 
af landdistrikterne, hvortil der ydes støtte 
fra Unionen, og som ikke er omfattet af 
traktatens artikel 42, bør meddeles 
Kommissionen i henhold til traktatens 
artikel 108, stk. 3, medmindre de er 
omfattet af en forordning, der er vedtaget 
i henhold til Rådets forordning 994/9821, 
og må ikke gennemføres, før denne 
procedure har ført til Kommissionens 
endelige godkendelse.

anvendelsesområdet for traktatens 
artikel 42, desuden tillades som led i 
programmeringen i en 
anmeldelsesprocedure i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning. For at 
sikre en passende overvågning bør 
Kommissionen ved vurderingen af disse 
betalinger anvende de kriterier, der er 
opstillet for anvendelsen af traktatens 
artikel 107, analogt.

Or. es

Ændringsforslag 208
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til forelæggelse af programmer for 
udvikling af landdistrikterne, godkendelse 
af programmer og af programændringer, 

(68) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til forelæggelse af programmer for 
udvikling af landdistrikterne, godkendelse 
af programmer og af programændringer, 
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procedurer og tidsplaner for godkendelse af 
programmer, procedurer og tidsplaner for 
godkendelse af programændringer, 
herunder deres ikrafttræden og 
indgivelseshyppighed, særlige betingelser 
for gennemførelsen af foranstaltninger for 
udvikling af landdistrikterne, opbygning og 
drift af netværk, der er oprettet ved denne 
forordning, vedtagelse af overvågnings- og 
evalueringssystemet, og regler for driften 
af informationssystemet bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

procedurer og tidsplaner for godkendelse af 
programmer, procedurer og tidsplaner for 
godkendelse af programændringer, 
herunder deres ikrafttræden og 
indgivelseshyppighed, særlige betingelser 
for gennemførelsen af foranstaltninger for 
udvikling af landdistrikterne, opbygning og 
drift af netværk, der er oprettet ved denne 
forordning, vedtagelse af overvågnings- og 
evalueringssystemet, og regler for driften 
af informationssystemet bør 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90.

Or. de

Begrundelse

De nævnte afgørelser er mere end blot tekniske.

Ændringsforslag 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "overvågnings- og evalueringssystem": 
generelle regler, som er opstillet af 
Kommissionen og medlemsstaterne, og 
som indeholder et begrænset antal fælles 
indikatorer for udgangssituationen og den 
økonomiske styring af programmerne samt 
disses output, resultater og virkninger

f) "overvågnings- og evalueringssystem": 
generelle regler, som er opstillet af 
Kommissionen og medlemsstaterne, og 
som indeholder et begrænset antal fælles 
indikatorer for udgangssituationen og den 
økonomiske styring af programmerne samt 
disses output og resultater; systemet skal 
ikke nødvendigvis kun være baseret på 
metersystemet, og en sådan tilgang kan, 
hvor det er relevant og ved brug af 
hensigtsmæssige metoder, erstattes af en 
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kvalitetsbaseret tilgang til programmernes 
output

Or. fr

Ændringsforslag 210
Patrick Le Hyaric

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "overvågnings- og evalueringssystem": 
generelle regler, som er opstillet af 
Kommissionen og medlemsstaterne, og 
som indeholder et begrænset antal fælles 
indikatorer for udgangssituationen og den 
økonomiske styring af programmerne samt 
disses output, resultater og virkninger

f) "overvågnings- og evalueringssystem": 
generelle regler, som er opstillet af 
Kommissionen og medlemsstaterne, og 
som indeholder et begrænset antal fælles 
indikatorer for udgangssituationen og den 
økonomiske styring af programmerne samt 
disses output og resultater; systemet 
behøver ikke udelukkende være baseret på 
en kvantitativ tilgang, og denne kan, om 
nødvendigt og ved brug af 
hensigtsmæssige metoder, erstattes af en 
kvalitetsbaseret tilgang til programmernes 
output

Or. fr

Ændringsforslag 211
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "mindre udviklede regioner": regioner, 
hvis bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger er mindre end 75 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27

j) "mindre udviklede regioner": regioner, 
som er omfattet af konvergensmålet i 
FFR 2014-2020 og har et
bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger 
på under 75 % af det gennemsnitlige BNP 
i EU-27
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Or. pt

Ændringsforslag 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "overgangsregioner": regioner, hvis 
bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger er mellem 75 % og 90 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27

Or. es

Begrundelse

Overgangsregioner bør tages i betragtning i overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 65 om bidrag til fonde.

Ændringsforslag 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "overgangsregioner": regioner, hvis 
bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger er mellem 75 % og 90 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27

Or. es

Begrundelse

Overgangsregioner bør tages i betragtning i overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 65 om bidrag til fonde.
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Ændringsforslag 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "overgangsregioner": regioner, hvis 
bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger er mellem 75 % og 90 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27

Or. fr

Ændringsforslag 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "landbrug af høj naturværdi": 
driftssystemer med landbrugsaktiviteter og 
agerjord, som grundet deres 
karakteristika kan forventes at understøtte 
et højt niveau af biodiversitet og 
bevaringsværdige arter og levesteder. 
Disse systemer er kendetegnet ved 
ekstensiv landbrugsdrift og store andele af 
naturlig eller delvis naturlig vegetation. 
De kan endvidere være kendetegnet ved 
en stor mangfoldighed i plantedækket

Or. en

Ændringsforslag 216
George Lyon, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)



AM\903101DA.doc 141/167 PE489.640v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "landbrug af høj naturværdi": 
driftssystemer med landbrugsaktiviteter og 
agerjord, som grundet deres 
karakteristika kan forventes at understøtte 
et højt niveau af biodiversitet og 
bevaringsværdige arter og levesteder. 
Disse systemer er kendetegnet ved 
ekstensiv landbrugsdrift og store andele af 
naturlig eller delvis naturlig vegetation. 
De kan endvidere være kendetegnet ved 
en stor mangfoldighed i plantedækket

Or. en

Begrundelse

Landbrug af høj naturværdi er et bæredygtigt driftssystem, som skal anerkendes for sin 
særlige værdi. Politikker for udvikling af landdistrikter og for biodiversitet har det fælles mål 
at bibeholde landbrug af høj naturværdi. For at det kan blive effektivt integreret og støttet 
som et tværgående tema under udvikling af landdistrikter, er det afgørende, at definitionen af, 
hvad landbrug af høj naturværdi er, indføjes som en del af definitionerne i forordningen om 
udvikling af landdistrikter.

Ændringsforslag 217
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) "landbrug af høj naturværdi": 
driftssystemer med landbrugsaktiviteter og 
agerjord, som grundet deres 
karakteristika kan forventes at understøtte 
et højt niveau af biodiversitet og 
bevaringsværdige arter og levesteder. 
Disse systemer er kendetegnet ved 
ekstensiv landbrugsdrift og store andele af 
naturlig eller delvis naturlig vegetation. 
De kan endvidere være kendetegnet ved 
en stor mangfoldighed i plantedækket
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Or. en

Begrundelse

Landbrug af høj naturværdi er et bæredygtigt driftssystem, som skal anerkendes for sin 
særlige værdi. Der bør etableres et tematisk delprogram for at sikre helhedsorienteret støtte 
til og beskyttelse af disse systemer.

Ændringsforslag 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "transaktionsomkostninger": 
omkostninger knyttet til en forpligtelse, 
men ikke direkte knyttet til dens 
gennemførelse

l) "transaktionsomkostninger": 
omkostninger knyttet til en forpligtelse, 
som indirekte er opstået ved dens 
gennemførelse

Or. ro

Ændringsforslag 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "transaktionsomkostninger": 
omkostninger knyttet til en forpligtelse, 
men ikke direkte knyttet til dens 
gennemførelse

l) "transaktionsomkostninger": 
omkostninger knyttet til en forpligtelse, 
men ikke direkte knyttet til dens 
gennemførelse; de kan udregnes på 
grundlag af standardomkostninger

Or. fr

Ændringsforslag 220
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) "landbrug": kontrolleret udnyttelse af 
dyr, planter, svampe og andre levende 
organismer hovedsagelig med henblik på 
fremstilling af fødevarer samt fibre, 
biobrændstoffer og andre produkter, der 
anvendes til livets opretholdelse, og 
således indbefatter skovbrug og husdyravl

Or. pt

Ændringsforslag 221
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lb) "produktionssystem": en 
sammensætning af jord og diverse input, 
der forvaltes som en helhed

Or. pt

Ændringsforslag 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "udnyttet landbrugsareal" (i det 
følgende benævnt "ULA"): udnyttet 
landbrugsareal i henhold til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1200/2009 af 30. november 2009

m) "landbrugsareal": det samlede areal, 
der er udlagt som agerjord, permanente 
græsarealer eller permanente afgrøder, 
herunder afgrøder, der indgår i agro-
skovbrug

Or. fr
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Ændringsforslag 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Punkt 2 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) "agerjord": arealer, der dyrkes med 
henblik på produktion af afgrøder, eller 
arealer, der er til rådighed for produktion 
af afgrøder, men som ligger brak, 
herunder arealer, der er udtaget i henhold 
til artikel 22, 23 og 24 i forordning (EF) 
1257/1999, artikel 39 i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 og artikel 29 i forordning 
(EU) […] [RDR], uanset om arealerne er 
arealer i væksthuse og under fast eller 
mobilt overdække

Or. fr

Ændringsforslag 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mb) "permanente afgrøder": afgrøder 
uden for omdriften, bortset fra 
permanente græsarealer, som dyrkes på 
arealerne i fem år eller længere og giver 
udbytte i flere år, herunder planteskoler 
og lavskov med kort omdriftstid

Or. fr

Ændringsforslag 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mc) "permanente græsarealer": arealer, 
der anvendes til dyrkning af græs eller 
andet plantefoder (urteagtige planter, 
buske og/eller træer), der er egnet til 
græsning, naturligt (selvsået) eller 
opdyrket (sået), og som er holdt uden for 
bedriftens vekseldrift i fem år eller 
længere

Or. fr

Ændringsforslag 226
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mc) "permanente græsarealer": arealer, 
der anvendes til dyrkning af græs eller 
andet grøntfoder, hvad enten der er tale 
om naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, som er holdt uden for 
bedriftens vekseldrift i fem år eller 
længere

Or. fr

Ændringsforslag 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

md) "græs eller andet grøntfoder": alle 
planter, der traditionelt forekommer på 
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arealer, der afgræsses naturligt 
(urteagtige planter, buske og/eller træer), 
eller normalt inkluderes i frøblandinger 
til græsningsarealer eller enge i 
medlemsstaten (uanset om de anvendes til 
græssende dyr eller ej)

Or. fr

Ændringsforslag 228
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

md) "græs eller andet grøntfoder": alle 
planter, der traditionelt forekommer på 
arealer, der afgræsses naturligt, eller 
normalt inkluderes i frøblandinger til 
græsningsarealer eller enge i 
medlemsstaten, (uanset om de anvendes 
til græssende dyr eller ej)

Or. fr

Ændringsforslag 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra m e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

me) "agro-skovbrug": et 
produktionssystem, hvor træer og kultur-
eller græsningsplanter vokser sammen på 
eller i kanten af de samme jordlodder

Or. fr
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Ændringsforslag 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "ugunstige vejrforhold": vejrforhold, 
såsom frost, storme og haglbyger, is, 
kraftig regn eller alvorlig tørke, som kan 
henregnes under en naturkatastrofe

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "ugunstige vejrforhold": vejrforhold, 
såsom frost, storme og haglbyger, is, 
kraftig regn eller alvorlig tørke, som kan 
henregnes under en naturkatastrofe

o) "ugunstige vejrforhold": vejrforhold, 
såsom frost, storme, cyklonagtig vind,
haglbyger, is, kraftig regn eller alvorlig 
tørke, som kan henregnes under en 
naturkatastrofe

Or. it

Ændringsforslag 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r) "naturkatastrofe": en naturligt 
forekommende hændelse af biotisk eller 
abiotisk art, som fører til betydelige 
forstyrrelser i 
landbrugsproduktionssystemer og 

r) "naturkatastrofe": en naturligt 
forekommende hændelse af biotisk eller 
abiotisk art, som fører til betydelige 
forstyrrelser i 
landbrugsproduktionssystemer og 
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skovstrukturer og på sigt forårsager 
betydelig økonomisk skade for landbrugs-
og skovbrugssektorerne

skovstrukturer og på sigt forårsager 
betydelig økonomisk skade for landbrugs-
eller skovbrugssektoren

Or. ro

Ændringsforslag 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske aktører 
inden for direkte salg, lokale markeder og 
lokalsamfundsstøttet landbrug, der går ind 
for samarbejde, lokal økonomisk udvikling 
og nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

Or. en

Begrundelse

For at fremme en holistisk tilgang til udviklingen af korte forsyningskæder og direkte 
imødekomme landdistriktsamfundenes behov bør definitionen af korte forsyningskæder 
henvise specifikt til markedsføringskanaler, som f.eks. direkte salg, lokale markeder og 
lokalsamfundsstøttet landbrug som middel for landbrugere og producenter til at markedsføre 
fødevarer af høj kvalitet.

Ændringsforslag 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske aktører 
inden for direkte salg, lokale markeder og 
lokalsamfundsstøttet landbrug, der går ind 
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nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

for samarbejde, lokal økonomisk udvikling 
og nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 235
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske aktører 
inden for direkte salg, lokale markeder og 
lokalsamfundsstøttet landbrug, der går ind 
for samarbejde, lokal økonomisk udvikling 
og nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 236
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal landbrugere og 
andre økonomiske aktører, der går ind for
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der har direkte forbindelse med 
forbrugerne eller går ind for samarbejde, 
lokal økonomisk udvikling og nære 
geografiske og sociale forbindelser mellem 
producenter og forbrugere.

Or. it

Ændringsforslag 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der har direkte forbindelse med 
forbrugerne eller går ind for samarbejde, 
lokal økonomisk udvikling og nære 
geografiske og sociale forbindelser mellem 
producenter og forbrugere.

Or. it

Ændringsforslag 239
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der går ind for samarbejde, lokal 
økonomisk udvikling gennem anvendelse 
af en lokal udviklingsstrategi og nære 
geografiske og sociale forbindelser mellem 
producenter og forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der beskæftiger sig med
samarbejde, lokal økonomisk udvikling og 
nære geografiske og sociale forbindelser 
mellem producenter og forbrugere.

t) "kort forsyningskæde": forsyningskæde 
med et begrænset antal økonomiske 
aktører, der går ind for samarbejde, lokal 
økonomisk udvikling og nære geografiske 
og sociale forbindelser mellem 
producenter, forarbejdere og forbrugere.

Or. fr

Ændringsforslag 241
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 35 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har et højt niveau 
af faglige kvalifikationer og kompetencer, 
og som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder
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Or. de

Ændringsforslag 242
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder

u) "ung landbruger": landbruger, som er 40 
år eller derunder på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer og 
er driftsleder

Or. en

Ændringsforslag 243
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer og 
er driftsleder

Or. en

Ændringsforslag 244
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer og 
er driftsleder

Or. en

Ændringsforslag 245
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer og 
er driftsleder

Or. en

Ændringsforslag 246
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer 
og/eller solide iværksætterevner, og som 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
driftsleder
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Or. it

Ændringsforslag 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som for første gang etablerer sig på en 
landbrugsbedrift som driftsleder

u) "ung landbruger": landbruger, som er 
under 40 år på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen indsendes, og som for første 
gang etablerer sig på en landbrugsbedrift 
som driftsleder og/eller har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer

Or. it

Ændringsforslag 248
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) "kvindelig landbruger": en fysisk, 
kvindelig person, som udøver 
"landbrugsaktivitet" som defineret i 
forordning (EU) nr. DP/2012

Or. en

Ændringsforslag 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra u a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ua) "ny landbruger": en landbruger, der 
har tilstrækkelige faglige kvalifikationer 
og kompetencer, og som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
driftsleder

Or. fr

Ændringsforslag 250
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) "landbruger": en aktiv landbruger 
som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), 
og artikel 9 i den forordning, der 
fastsætter reglerne for direkte betaling til 
landbrugere inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik

Or. fr

Ændringsforslag 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) "landbruger": en aktiv landbruger 
som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), 
og artikel 9 i forordning (EU) nr. [...] om 
regler for direkte betaling til landbrugere 
inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik

Or. en
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Ændringsforslag 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) "landbrugsmedarbejder": 
lønmodtager i landbruget, der kan være 
fast ansat, sæsonarbejder eller 
midlertidigt ansat, hvis aktivitet er 
afgørende for landbrugsarbejdet og 
værdikæden, og hvis arbejdsvilkår med 
hensyn til stabilitet, sikkerhed og 
kompetence skal gøres til genstand for 
forbedring

Or. es

Ændringsforslag 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xb) "kvindelig landbruger": en kvinde, 
der udfører "landbrugsaktivitet" som 
defineret i denne forordning 

Or. es

Begrundelse

Forslaget til forordning bør omfatte foranstaltninger for kvindelige landbrugere.

Ændringsforslag 254
Izaskun Bilbao Barandica



AM\903101DA.doc 157/167 PE489.640v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) "producentorganisationer": de 
organisationer, som er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 281/2011 om 
oprettelse af en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter  

Or. es

Ændringsforslag 255
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xb) "sammenslutninger af 
producentorganisationer": de 
sammenslutninger, som er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 281/2011 om 
oprettelse af en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter

Or. es

Ændringsforslag 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) "sammenslutninger af 
producentorganisationer": 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, som fastsat i 
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artikel 107 i forslaget til forordning om en 
fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter

Or. it

Ændringsforslag 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xb) "leverandører af 
landbrugstjenesteydelser": 
agromekaniske entreprenører, som 
leverer – og er kvalificeret til at levere –
professionelle landbrugstjenesteydelser i 
landdistrikter, og som for tredjemands 
regning udfører arbejde i forbindelse med 
markafgrøder, kvægavl eller forvaltning 
af skovarealer og grønne områder, der 
tilhører offentlige myndigheder, hvor 
anvendelse af stort og teknisk avanceret 
udstyr er påkrævet

Or. it

Ændringsforslag 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xc) "landbrugstjenesteydelser": 
landbrugstjenesteleverandørers ydelse af 
markarbejde til offentlige og private 
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købere, f.eks. i forbindelse med 
markafgrøder, kvægavl eller forvaltning 
af skovarealer og grønne områder

Or. it

Ændringsforslag 259
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) "innovation": initiativer og 
aktiviteter, der udføres af landbrugere, 
grupper af landbrugere, landbosamfund, 
ngo’er, virksomheder i landdistrikter eller 
offentlig-private partnerskaber med eller 
uden inddragelse af forskere og 
akademikere, som fremmer udveksling af 
god praksis og know-how og 
implementering af forskning og teknikker, 
som bringer nye produkter, processer og 
nye organisationsformer mellem 
aktørerne i økonomisk anvendelse og 
dermed bidrager til at forbedre levevilkår, 
bæredygtige praksisser og indkomst

Or. en

Ændringsforslag 260
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xb) "lokal udvikling styret af 
lokalsamfundet": decentral bottom-up-
styring og partnerskabsaktiviteter på 
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lokalt og underregionalt plan, som 
tilskynder aktører i landdistrikterne til at 
planlægge og gennemføre tværsektorielle, 
områdebaserede lokale 
udviklingsstrategier, der fremmer lokalt 
ejerskab, kapacitetsopbygning og 
innovation

Or. en

Ændringsforslag 261
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xc) "små bedrifter": små 
landbrugsenheder, herunder 
deltidslandbrugere og delvis 
selvforsynende landbrugere, der har 
mindre end 5 ha jord eller 25 % af den 
gennemsnitlige landbrugsbaserede 
omsætning i en medlemsstat eller region

Or. en

Ændringsforslag 262
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xd) "ikke-kemisk landbrug": alternative 
metoder til skadedyrsbekæmpelse baseret 
på agronomiske teknikker, som f.eks. ved 
hjælp af henvisningen i bilag III, punkt 1, 
i direktiv 2009/128/EF, eller fysiske, 
mekaniske eller biologiske metoder til 
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skadedyrsbekæmpelse

Or. en

Ændringsforslag 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) "ikke-kemiske metoder": alternative 
metoder til pesticider og plantebeskyttelse 
og bekæmpelse af skadedyr baseret på 
agronomiske teknikker, som f.eks. ved 
hjælp af henvisningen i bilag III, punkt 1, 
i direktiv 2009/128/EF, eller fysiske, 
mekaniske eller biologiske metoder til 
skadedyrsbekæmpelse

Or. en

Ændringsforslag 264
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xe) "avancerede bæredygtige 
driftssystemer": integrerede 
landbrugspraksisser, der går videre end 
de eksisterende referenceregler for 
krydsoverensstemmelse (forordning ...), 
og som løbende gør fremskridt med 
hensyn til at forbedre forvaltningen af 
næringsstofkredsløb, energieffektivitet og 
reduktion af affald, bibeholdelse og 
forøgelse af diversiteten af afgrøder, 
husdyr og vildt på bedriften
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Or. en

Ændringsforslag 265
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xf) ”ikke-bæredygtige driftssystemer”: 
landbrugs- og dyreavlspraksisser, som 
gentagne gange overtræder reglerne om 
krydsoverensstemmelse (som fastsat i 
bilag II i den horisontale forordning) på 
grund af det anvendte driftssystems 
grundlæggende karakter

Or. en

Begrundelse

De relevante regler om krydsoverensstemmelse omfatter: dårlig forvaltning af 
næringsstoffernes kredsløb og forurening af grundvand (GEAC 1-3 og SMR 1a), for stor 
bestandstæthed i forhold til de hektar, der er til rådighed (GEAC 3a), stor afhængighed af 
ekstern energi og tilførsel af næringsstoffer, biodiversitet (smr 2-3 og 3a) og 
fødevaresikkerhed (SMR 4-6).

Ændringsforslag 266
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra x g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xg) "landbrug af høj naturværdi": 
driftssystemer med landbrugsaktiviteter og 
agerjord, som grundet deres 
karakteristika kan forventes at understøtte 
et højt niveau af biodiversitet og 
bevaringsværdige arter og levesteder. 
Disse systemer er kendetegnet ved 
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ekstensiv landbrugsdrift og store andele af 
naturlig eller delvis naturlig vegetation. 
De kan endvidere være kendetegnet ved 
en stor mangfoldighed i plantedækket

Or. en

Ændringsforslag 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Definitionerne i artikel 4 i forordning 
(EU) nr. […] [om direkte betalinger] 
finder også anvendelse i nærværende 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til definitionen af ung 
landbruger i stk. 1, litra u), beføjes
Kommissionen til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
90, for så vidt angår betingelserne for, at 
juridiske personer kan betragtes som unge 
landbrugere, herunder fastsættelse af en 
henstandsperiode for erhvervelse af faglige 
kvalifikationer.

2. Med hensyn til definitionen af ung 
landbruger i stk. 1, litra u), og af små 
bedrifter i stk. x, litra c), tillægges
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 90, for så vidt angår 
betingelserne for, at juridiske personer kan 
betragtes som unge landbrugere eller som 
landbrugere med små bedrifter, herunder 
fastsættelse af en henstandsperiode for 
erhvervelse af faglige kvalifikationer, idet 
der tages hensyn til de særlige 
omstændigheder i hver enkelt 
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medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 269
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ
landbrugssektor i Unionen.

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
resistent, innovativ og økonomisk 
bæredygtig landbrugssektor i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
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klimavenlig, resistent og innovativ 
landbrugssektor i Unionen.

klimavenlig, resistent samt 
konkurrencedygtig, produktiv og 
innovativ landbrugs- og skovbrugssektor i 
Unionen.

Or. de

Begrundelse

Målene i ELFUL-forordningen skal hænge sammen med vækstmålsætningerne i Europa 
2020-strategien, og derfor skal der fokuseres på landbrugsbedrifternes konkurrenceevne. 
Landbrug og skovbrug er direkte forbundet, hvorfor de må betragtes som ét samlet erhverv.

Ændringsforslag 271
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ 
landbrugssektor i Unionen.

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ 
socioøkonomisk udvikling i 
landdistrikterne i Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 272
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ 
landbrugssektor i Unionen.

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent, innovativ og 
økonomisk bæredygtig landbrugssektor i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 273
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ 
landbrugssektor i Unionen.

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ 
landbrugssektor i Unionen, herunder 
skove, som skal spille den vigtige rolle til 
hver en tid at producere den nødvendige 
mængde fødevarer af god kvalitet inden 
for Unionen til Unionens befolkninger.

Or. pt
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Ændringsforslag 274
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt 
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ 
landbrugssektor i Unionen.

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
inden for rammerne af en europæisk 
strategi for udvikling af landdistrikter ved 
at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik, samordnet med og i 
tillæg til samhørighedspolitikken og den 
fælles fiskeripolitik. Den bidrager til en 
mere territorial og miljømæssigt 
afbalanceret, klimavenlig, resistent og 
innovativ landbrugssektor i Unionen.

Or. fr


