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Ændringsforslag 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Modtageren af den støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a) og c), er 
udbyderen af rådgivning eller uddannelse.
Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
den myndighed eller det organ, der 
udvælges til at oprette 
bedriftsforvaltnings-, vikar- og 
landbrugsrådgivningstjenester samt 
rådgivningstjenester for skovbrugere.

2. Modtagerne af den støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a), er 
landbrugeren og skovbrugeren. Støtte i 
henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
udbyderen af tjenesteydelser, rådgivning 
eller uddannelse.

Or. it

Ændringsforslag 702
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Modtageren af den støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a) og c), er 
udbyderen af rådgivning eller uddannelse.
Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
den myndighed eller det organ, der 
udvælges til at oprette 
bedriftsforvaltnings-, vikar- og 
landbrugsrådgivningstjenester samt 
rådgivningstjenester for skovbrugere.

2. Modtageren af den støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a) og c), er 
henholdsvis udbyderen af rådgivning og 
udbyderen af uddannelsestjenester.

Or. it

Ændringsforslag 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Modtageren af den støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a) og c), er 
udbyderen af rådgivning eller uddannelse.
Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
den myndighed eller det organ, der 
udvælges til at oprette bedriftsforvaltnings-
, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester 
samt rådgivningstjenester for skovbrugere.

2. Modtageren af den støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a), er 
landbrugeren, skovbrugeren eller SMV'en 
inden for landbrug eller 
landbrugsfødevarer. Støtte i henhold til 
stk. 1, litra b), ydes til den myndighed eller 
det organ, der udvælges til at oprette 
bedriftsforvaltnings-, vikar- og 
landbrugsrådgivningstjenester samt 
rådgivningstjenester for skovbrugere.

Or. it

Ændringsforslag 704
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Modtageren af den støtte, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a) og c), er 
udbyderen af rådgivning eller uddannelse.
Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
den myndighed eller det organ, der 
udvælges til at oprette bedriftsforvaltnings-
, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester 
samt rådgivningstjenester for skovbrugere.

2. Den støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra 
a) og c), ydes i form af et værdibevis til 
landbrugere og kan ombyttes til
rådgivning eller uddannelse. Støtte i 
henhold til stk. 1, litra b), ydes til den 
myndighed eller det organ, der udvælges til 
at oprette bedriftsforvaltnings-, vikar- og 
landbrugsrådgivningstjenester samt 
rådgivningstjenester for skovbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige og private organer.

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige organer og 
certificerede, offentligretlige rådgivende 
organer.

Or. de

Begrundelse

Der bør generelt tilbydes rådgivningstjenester af kontrollerede og certificerede, 
offentligretlige rådgivende organer.

Ændringsforslag 706
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige og private organer.

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige, kooperative og 
private organer.

Or. en
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Ændringsforslag 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige og private organer.

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige og private organer 
samt faglige landbrugsorganisationer.

Or. es

Begrundelse

Faglige landbrugsorganisationer – som socioøkonomiske aktører, der repræsenterer 
producenter af markafgrøder og  husdyravlere – bør inddrages i udvælgelsesproceduren for 
ydelse af rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 708
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring, og de skal 
være uafhængige af private kommercielle 
interesser og være pålidelige med hensyn 
til de områder, de rådgiver inden for.
Modtagerne udvælges gennem indkaldelser 
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og åben for offentlige og private organer. af forslag. Udvælgelsesproceduren skal 
være objektiv og åben for offentlige og 
private organer.

Or. en

Ændringsforslag 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige og private organer.

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring, være 
uafhængige af store internationale 
virksomheder og pålidelige med hensyn til 
de områder, de rådgiver inden for.
Modtagerne udvælges gennem indkaldelser 
af forslag. Udvælgelsesproceduren skal 
være objektiv og åben for offentlige og 
private organer.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at det rådgivende organ er uafhængigt af kommercielle 
interesser, og at det derimod har personale, der er kvalificeret  inden for landbrug og kan 
sørge for, at landbrugeren kan blive mindre afhængig af input udefra.

Ændringsforslag 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De myndigheder eller organer, som De myndigheder eller organer, som 



PE492.949v01-00 8/168 AM\909362DA.doc

DA

udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige og private organer.

udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed i hvert fald inden for alle de 
områder for erhvervsrådgivning, der er 
omhandlet i artikel 12, 13 og 14 i 
forordning (EU) nr. HR/2012.
Modtagerne udvælges gennem indkaldelser 
af forslag. Udvælgelsesproceduren skal 
være objektiv og åben for offentlige og 
private organer.

Or. it

Ændringsforslag 711
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum 
omfatte følgende elementer:

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst tre af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum 
omfatte et af de følgende elementer:

Or. en

Ændringsforslag 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal omfatte alle de
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omfatte følgende elementer: følgende elementer:

Or. en

Ændringsforslag 713
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum
omfatte følgende elementer:

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal omfatte alle de
følgende elementer:

Or. en

Ændringsforslag 714
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum
omfatte følgende elementer:

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal omfatte følgende 
elementer:

Or. en

Ændringsforslag 715
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning



PE492.949v01-00 10/168 AM\909362DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum 
omfatte følgende elementer:

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum 
omfatte:

Or. it

Ændringsforslag 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum 
omfatte følgende elementer:

Rådgivning til landbrugerne og andre 
arealforvaltere skal være forbundet med 
mindst én af EU-prioriteterne for udvikling 
af landdistrikterne. Hver rådgivning kan 
som minimum omfatte et af de følgende 
elementer:

Or. en

Ændringsforslag 717
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og skal som minimum
omfatte følgende elementer:

Rådgivning til landbrugerne skal være 
forbundet med mindst én af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne og kan omfatte et af de 
følgende elementer:

Or. en
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Begrundelse

I programmerne for udvikling af landdistrikterne bør det være op til medlemsstaterne at 
bestemme, hvilken type rådgivning der er behov for med henblik på at leve op til 
EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 718
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) én eller flere af de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og/eller standarder for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i kapitel 1 i afsnit VI i forordning 
(EU) nr. HR/2012

a) de gældende lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og/eller standarder for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i kapitel 1 i afsnit VI i forordning 
(EU) nr. HR/2012

Or. en

Ændringsforslag 719
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) én eller flere af de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og/eller standarder for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i kapitel 1 i afsnit VI i forordning 
(EU) nr. HR/2012

a) de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og standarder for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, der er fastsat i kapitel 1 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012

Or. en

Ændringsforslag 720
Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) én eller flere af de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og/eller standarder for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i kapitel 1 i afsnit VI i forordning 
(EU) nr. HR/2012

a) de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og/eller standarder for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, der er fastsat i kapitel 1 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012

Or. en

Ændringsforslag 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) én eller flere af de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og/eller standarder for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i kapitel 1 i afsnit VI i forordning 
(EU) nr. HR/2012

a) de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og/eller standarder for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, der er fastsat i kapitel 1 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012

Or. en

Ændringsforslag 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor det er relevant, landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet, i 
henhold til i afsnit III, kapitel 2, i 
forordning (EU) nr. DP/2012 og bevarelsen 
af landbrugsområde, jf. artikel 4, stk. 1, 
litra c), i forordning (EU) nr. DP/2012

b) fortrinsvis landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, i henhold til i 
afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 
DP/2012 og bevarelsen af 
landbrugsområde, jf. artikel 4, stk. 1, litra 
c), i forordning (EU) nr. DP/2012
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Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af "grønne" foranstaltninger til kulstof-, næringsstof- og energieffektivitet i de 
direkte betalinger bør være forbundet med prioriteret adgang til rådgivning og prioriteret 
adgang til investeringsstøtte for de landbrugere, der anvender disse foranstaltninger, med 
henblik på at skabe en god cirkel, hvilket er nødvendigt for at kunne opnå et mere 
ressourceeffektivt landbrug.

Ændringsforslag 723
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kravene eller foranstaltningerne i 
tilknytning til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, biodiversitet, 
beskyttelse af vand og jordbund, 
anmeldelse af dyre- og plantesygdomme og 
innovation som fastlagt i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012

c) kravene eller foranstaltningerne i 
tilknytning til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, biodiversitet, 
beskyttelse af vand og jordbund, 
anmeldelse af dyre- og plantesygdomme og 
innovation som fastlagt i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012, samt 
fremme af effektiv genanvendelse af 
næringsstoffer og ikke-kemiske 
alternativer til kunstige tilførsler

Or. en

Ændringsforslag 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kravene eller foranstaltningerne i 
tilknytning til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, biodiversitet, 
beskyttelse af vand og jordbund, 
anmeldelse af dyre- og plantesygdomme og 

c) kravene eller foranstaltningerne i 
tilknytning til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, biodiversitet, 
beskyttelse af vand og jordbund, 
forebyggelse, bekæmpelse, udryddelse og 
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innovation som fastlagt i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012

anmeldelse af dyre- og plantesygdomme og 
innovation som fastlagt i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012

Or. es

Ændringsforslag 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kravene eller foranstaltningerne i 
tilknytning til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, biodiversitet, 
beskyttelse af vand og jordbund, 
anmeldelse af dyre- og plantesygdomme og 
innovation som fastlagt i bilag I til 
forordning (EU) nr. HR/2012

c) kravene eller foranstaltningerne i 
tilknytning til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, biodiversitet, 
beskyttelse af vand og jordbund, 
ikke-kemiske alternativer til kunstige 
tilførsler, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme og innovation som 
fastlagt i bilag I til forordning (EU) 
nr. HR/2012

Or. en

Begrundelse

I medfør af artikel 14, stk. 2, i direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider 
skaber eller støtter medlemsstaterne skabelsen af de nødvendige betingelser for 
gennemførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere. De sørger navnlig for, at 
professionelle brugere har adgang til information og værktøjer til overvågning af 
skadegørere og til beslutningstagning såvel som adgang til rådgivningstjenester for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Ændringsforslag 726
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bæredygtig udvikling af 
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landbrugsbedrifternes økonomiske 
aktiviteter i tråd med alle de 
foranstaltninger, som anbefales i 
programmerne for udvikling af 
landdistrikter, herunder modernisering af 
landbrug, forbedring af 
konkurrenceevnen, sektorintegration, 
innovation og markedsorientering

Or. it

Ændringsforslag 727
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk.  4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små bedrifter som 
defineret af medlemsstaterne og i det 
mindste i bedrifter, der deltager i den 
ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012 b)

d) som minimum bæredygtig udvikling, 
miljømæssige resultater og den 
økonomiske aktivitet i økologisk landbrug, 
som omhandlet i forordning (EF) 
nr. 834/2007, og i små bedrifter som 
defineret af medlemsstaterne og i det 
mindste i bedrifter, der deltager i den 
ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012

Or. en

Ændringsforslag 728
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små bedrifter som 
defineret af medlemsstaterne og i det 
mindste i bedrifter, der deltager i den 

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små bedrifter som
defineret af medlemsstaterne og i det 
mindste i bedrifter, der deltager i den 



PE492.949v01-00 16/168 AM\909362DA.doc

DA

ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012 b)

ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012, navnlig i forbindelse med 
omlægning af landbrug og diversificering 
af deres økonomiske aktivitet, især til 
turisme, samt etablering af skovområder 
og skovlandbrugssystemer  

Or. pl

Ændringsforslag 729
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk.  4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små bedrifter som 
defineret af medlemsstaterne og i det 
mindste i bedrifter, der deltager i den 
ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012 b)

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små bedrifter og nye 
aktører som defineret af medlemsstaterne 
og i det mindste i bedrifter, der deltager i 
den ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012

Or. en

Ændringsforslag 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små bedrifter som 
defineret af medlemsstaterne og i det 
mindste i bedrifter, der deltager i den 
ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012 b)

d) miljømæssigt udbytte, bæredygtig 
udvikling og økonomisk aktivitet i små 
bedrifter som defineret af medlemsstaterne 
og i det mindste i bedrifter, der deltager i 
den ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012
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Or. en

Begrundelse

Små landbrugere bør modtage særlig bistand, ikke blot økonomisk, men også hvad angår det 
miljømæssige udbytte af deres landbrugsbedrifter.

Ændringsforslag 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bæredygtig udvikling og økonomisk 
aktivitet i økologisk landbrug som 
minimum, som omhandlet i forordning 
(EF) nr. 834/2007

Or. en

Ændringsforslag 732
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) effektiv risikostyring og muligheder 
for risikostyring, der står til rådighed for 
landbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvor det er relevant, standarder for 
sikkerhed på arbejdspladsen baseret på EU-
lovgivningen.

e) hvor det er relevant, rådgivning og 
information om forbedring af 
sikkerhedsforanstaltninger i landbruget 
og af sikkerheden for dem, der arbejder 
og bor på landbrug, samt standarder for 
sikkerhed på arbejdspladsen baseret på EU-
lovgivningen.
.

Or. en

Ændringsforslag 734
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udvikling af vedvarende energikilder 
på landbrugsbedriften og foranstaltninger 
til fremme af energieffektivitet og 
-besparelser

Or. en

Ændringsforslag 735
Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "One Health"-aspektet i husdyravl

Or. en
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Begrundelse

Viden om forbedringer af dyresundheden gennem forebyggende foranstaltninger, der er 
praktisk anvendelige på landbrugsbedrifter, kan mindske behovet for medicinsk behandling, 
nedbringe omkostningerne og ligeledes mindske farerne for folkesundheden.

Ændringsforslag 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bæredygtig udvikling og økonomisk 
aktivitet i økologisk landbrug som 
minimum, som omhandlet i forordning 
(EF) nr. 834/2007

Or. en

Begrundelse

Økologisk landbrug er mere vidtgående end traditionel landbrugspraksis, for så vidt angår 
miljømæssigt udbytte og klimaforandringer.

Ændringsforslag 737
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) informationstjenester, der giver 
gennemsigtighed med hensyn til jord, der 
er til leje eller salg, ejendomsretten til jord 
og de dertil knyttede priser

Or. en
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Ændringsforslag 738
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) specifikke kapacitetsopbyggende 
aktiviteter, der støtter og forbereder 
samarbejde mellem unge landbrugere, 
nytilkomne landbrugere og landbrugere, 
der er over 55 år

Or. en

Ændringsforslag 739
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) specifikke rådgivningstjenester, der 
støtter lokal forarbejdning og 
markedsføring på nærmarkeder, 
herunder undervisning i og 
gennemførelse af tilpassede 
hygiejneregler og standarder for 
fødevaresikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 740
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) specifikke informations- og 
uddannelsestjenester, der hjælper unge 
landbrugere og nytilkomne landbrugere 
med at få adgang til lån og 
kreditfaciliteter, enten individuelt eller 
som producentsammenslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning kan også omfatte andre 
spørgsmål i forbindelse med økonomiske, 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
resultater på bedriften.

Rådgivning kan også omfatte andre 
spørgsmål i forbindelse med økonomiske, 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
resultater samt forbedring af 
konkurrenceevnen på landbrugs- og 
skovbrugsbedriften.

Or. de

Ændringsforslag 742
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning kan også omfatte andre 
spørgsmål i forbindelse med økonomiske, 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
resultater på bedriften.

Rådgivning kan også omfatte andre 
spørgsmål i forbindelse med økonomiske, 
landbrugsmæssige og miljømæssige 
resultater på bedriften samt spørgsmål, der 
har indvirkning på disse, forbundet med 
fremme og udvikling af initiativer til 
forbedring af landbrugsfødevarernes 
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kvalitet

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag nr. 11 og 12. Hvis rådgivningen skal være vidtfavnende, bør den omfatte 
alle strategiske områder, som forbedrer konkurrenceevnen. Et af disse områder er utvivlsomt 
at tilpasse varerne, så de passer til markedet.

Ændringsforslag 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rådgivning til SMV'er kan omfatte 
spørgsmål i tilknytning til virksomhedens 
økonomiske og miljømæssige resultater.

6. Rådgivning til SMV'er, der er knyttet til 
land- og skovbrug, kan omfatte spørgsmål 
i tilknytning til virksomhedens økonomiske 
og miljømæssige resultater.

Or. de

Ændringsforslag 744
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rådgivning til SMV'er kan omfatte 
spørgsmål i tilknytning til virksomhedens 
økonomiske og miljømæssige resultater.

6. Rådgivning til SMV'er kan omfatte 
spørgsmål i tilknytning til virksomhedens 
økonomiske og miljømæssige resultater 
samt spørgsmål, der har indvirkning på 
disse, forbundet med forbedring af 
landbrugsfødevarernes kvalitet.

Or. es
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Ændringsforslag 745
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivning til økonomiske aktører inden 
for aktivitetsområder, der ligger 
nedstrøms i forhold til landbrug, samt på 
det sociale område kan omfatte spørgsmål 
forbundet med diversificering af 
landbruget og ydelse af socioøkonomiske 
tjenester.

Or. de

Ændringsforslag 746
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Støtte under denne foranstaltning kan 
sættes ind i den bredere sammenhæng 
med forslaget om én rammeforordning 
med fælles regler for fondene under den 
fælles strategiske ramme (forordning 
(EU) nr. [CSF/2012]).

Or. pt

Ændringsforslag 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelse til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende yderligere specificering af 
minimumskvalifikationer for de 
myndigheder eller organer, der tilbyder 
rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 748
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
og fødevarer

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter,
fødevarer og landbrugsbedrifter

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af begreber for hele bedriften som f.eks. "CO2-neutral produktion" ville passe 
godt til begrebet "grøn vækst".

Ændringsforslag 749
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
og fødevarer

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter,
fødevarer og landbrugsbedrifter

Or. fr

Ændringsforslag 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter deltagelse af landbrugere og 
fødevareforarbejdningsvirksomheder eller 
deres forvaltningsorganer i:

Or. es

Begrundelse

Definitionen på hvem der modtager støtte, bør ændres, så den direkte modtager under denne 
foranstaltning er forvaltningsorganet for producenterne og 
fødevareforarbejdningsvirksomhederne i kvalitetsprogrammet (dvs. kontrolorganer, 
konsortier og sammenslutninger), således at betalingen ikke foretages til individuelle 
landbrugere, eftersom erfaringerne fra den aktuelle programmeringsperiode har vist, at dette 
er til ringe gavn for landbrugerne, og at forvaltningen af støtten derimod vanskeliggøres 
yderligere. Det er nødvendigt, at de, der udvikler de kvalitetsprogrammer, som landbrugerne 
deltager i, også er støtteberettigede (jf. sagen om "Ternera de los Pirineos"), eftersom en stor 
del af de omkostninger, der er forbundet med certificering, består i certificeringen af 
forarbejdningsmetoder og af det færdige produkt.

Ændringsforslag 751
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter deltagelse af landbrugere i:

Or. es

Ændringsforslag 752
Csaba Sándor Tabajdi
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter deltagelse af landbrugere i:

Or. en

Ændringsforslag 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter deltagelse af landbrugere i:

Or. es

Ændringsforslag 754
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter deltagelse af landbrugere i:

Or. es

Ændringsforslag 755
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse af individuelle
landbrugere og 
producentsammenslutninger eller 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
fusionsmarkedsordningsforordningen, i:

Or. en

Ændringsforslag 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse af landbrugere og 
producent- og sektororganisationer i:

Or. de

Begrundelse

Producentorganisationer og landbrugskooperativer bør også begunstiges af disse 
foranstaltninger, og de bør ligeledes inddrages i udviklingen af kvalitetssystemer. Derudover 
bør udgifterne til en fælles udvikling af certificeringssystemer dækkes.

Ændringsforslag 757
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse af landbrugere eller 
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tidligere deltagelse under 
programmeringsperioden 2007-2013, også 
gennem producentsammenslutninger og 
landbrugsfødevarevirksomheder, i:

Or. it

Ændringsforslag 758
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
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning, også 
gennem sammenslutninger af 
producentgrupper og 
landbrugsfødevarevirksomheder, omfatter
ny deltagelse af landbrugere eller tidligere 
deltagelse under 
programmeringsperioden 2007-2013 i:

Or. it

Ændringsforslag 759
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning, også 
gennem producentsammenslutninger  og 
landbrugsfødevarevirksomheder, omfatter 
ny deltagelse af landbrugere i:

Or. it
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Ændringsforslag 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse af landbrugere, 
producentsammenslutninger og mindre 
landbrugsfødevarevirksomheder i:

Or. fr

Ændringsforslag 761
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning, også 
gennem producentsammenslutninger og 
landbrugs- og 
landbrugsfødevarevirksomheder, omfatter 
ny deltagelse af landbrugere i:

Or. it

Ændringsforslag 762
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter deltagelse aflandbrugere eller 
producentorganisationer i:

Or. pt



PE492.949v01-00 30/168 AM\909362DA.doc

DA

Ændringsforslag 763
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter deltagelse af landbrugere og 
fødevareforarbejdningsvirksomheder i:

Or. en

Ændringsforslag 764
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter landbrugere, som har udvidet 
deres aktiviteter – dvs. landbrugere, som 
efter en fast femårig periode har udvidet 
omfanget af deres aktiviteter og som er 
begyndt at producere nye produkttyper –
og ny deltagelse af landbrugere i:

Or. lt

Ændringsforslag 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, a) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, 
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bomuld eller fødevarer i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen

bomuld eller fødevarer i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen, herunder dem, der 
er i gang med godkendelsesprocessen

Or. es

Begrundelse

Støtten under kvalitetsprogrammerne bør ligeledes være tilgængelig for landbrugere, der 
allerede er omfattet af et program, og ikke kun i løbet af de første fem år.

Ændringsforslag 766
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, 
bomuld eller fødevarer i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen

a) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, 
bomuld, salt eller fødevarer i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen

Or. fr

Ændringsforslag 767
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Støtten bør også dække udgifter i 
forbindelse med oplysnings- og 
markedsføringsaktiviteter for produkter, 
der er omfattet af kvalitetsordninger, som 
fremmer økologisk landbrug og landbrug 
af høj naturværdi

Or. en
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Ændringsforslag 768
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, 
bomuld eller fødevarer anerkendt af 
medlemsstaterne som værende i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

b) kvalitetsordninger for landbrugsvarer, 
bomuld, salt eller fødevarer anerkendt af 
medlemsstaterne som værende i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

Or. fr

Ændringsforslag 769
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) specificiteten af det endelige produkt, der 
er produceret under disse ordninger, er 
afledt af klare forpligtelser til at sikre:

i) specificiteten af det endelige produkt, der 
er produceret under disse ordninger, er 
afledt af klare forpligtelser til at sikre:

- særlige produktkarakteristika eller - særlige produktkarakteristika eller
- specifikke opdræts- eller 
produktionsmetoder eller

- specifikke opdræts- eller 
produktionsmetoder samt miljøvenligt
landbrug eller

- en kvalitet af det endelige produkt, der 
går betydeligt længere end 
handelsvarestandarderne for folke-, dyre-
eller plantesundhed, dyrevelfærd eller 
miljøbeskyttelse

- en kvalitet af det endelige produkt, der 
går betydeligt længere end 
handelsvarestandarderne for ikke blot 
folke-, dyre- eller plantesundhed, 
dyrevelfærd eller miljøbeskyttelse, men 
også med hensyn til bæredygtig 
forvaltning af ressourcerne, 
CO2-reduktion og fravær af 
genmodificering

Or. en

Ændringsforslag 770
Alyn Smith
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. i – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- korte og lokale fødevareforsyningskæder

Or. en

Ændringsforslag 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ordningen er åben for alle producenter ii) ordningen er åben for alle producenter 
og producentorganisationer

Or. de

Ændringsforslag 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ordningen er åben for alle producenter ii) ordningen er åben for alle producenter 
og fødevareforarbejdere

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt, at ALLE kvalitetsprogrammer er berettigede til finansiering, når de er 
blevet registreret med henblik på evaluering. I den aktuelle programmeringsperiode har dette 
kun været muligt under nogle udviklingsprogrammer for landdistrikter.
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Ændringsforslag 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

udgår

Or. es

Begrundelse

De frivillige certificeringsordninger for landbrugsprodukter i artikel 17, stk. 1, litra c), bør 
afskaffes.  

Ændringsforslag 774
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

udgår

Or. es



AM\909362DA.doc 35/168 PE492.949v01-00

DA

Ændringsforslag 775
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og -bedrifter anerkendt 
af medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer og 
landbrugsbedrifter.

Or. fr

Ændringsforslag 777
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c



PE492.949v01-00 36/168 AM\909362DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for
landbrugsprodukter og fødevarer.

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og -bedrifter anerkendt 
af medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger i forbindelse med 
landbrugsprodukter, landbrugsbedrifter og 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Svarende til ændringsforslaget til overskriften til  artikel 17 (ovenfor).

Ændringsforslag 778
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og -bedrifter anerkendt 
af medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter, landbrugsbedrifter og 
fødevarer.

Or. fr

Ændringsforslag 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) regionale generiske 
varemærkeordninger, der kan anvendes 
på landbrugsprodukter og visse tjenester 
fra forskellige lokale aktører, i 
overensstemmelse med de bindende 
specifikationer, og overholdelsen heraf 
kontrolleres af de offentlige myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 780
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtten kan også anvendes til at dække 
udgifter i forbindelse med oplysnings- og 
markedsføringsaktiviteter for produkter, 
der er forbundet med de 
kvalitetsordninger, der er beskrevet i 
stk. 1, litra a) og b).
Støtte i forbindelse med stk. 1 udbetales 
som et årligt incitament, der fastlægges ud 
fra de faste omkostninger ved deltagelse i 
ordninger, hvortil der ydes støtte, i en 
periode på højst fem år.
Ved "faste omkostninger" forstås:
omkostningerne ved at melde sig ind i en 
støttet kvalitetsordning og det årlige 
bidrag for at deltage i den pågældende 
ordning, herunder eventuelle 
omkostninger i forbindelse med kontrol 
af, om producenten overholder 
ordningens specifikationer.
Støtten må ikke overstige det 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
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Unionens specifikke kvalitetsordninger, 
som skal være omfattet af stk. 1, litra a).

Or. es

Begrundelse

Denne støtte skal ikke blot tilskynde nye producenter til at deltage i disse programmer, men 
også sikre, at de, der allerede deltager, kan blive ved med dette. De markedsførings- og 
oplysningsaktiviteter, som allerede fandtes i den foregående ELFUL, har hjulpet med at 
reklamere for produktkvalitet blandt kunderne, og de har haft en direkte gavnlig virkning for 
de deltagende producenter.

Ændringsforslag 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ligeledes skal 
producentorganisationer og andre 
landbrugssammenslutninger, der udvikler 
en certificeringsordning med et fælles
fokus, som overholder EU's retningslinjer 
for bedste praksis for frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer, også 
være støtteberettigede i henhold til denne 
artikel for at hjælpe med at dække 
omkostningerne til:
- rådgivning og bistand i forbindelse med 
udvikling af producentinitiativer
- administrativ støtte til forvaltning af 
ordningen
- udførelse af interne revisioner for at 
sikre løbende forbedringer.

Or. es

Ændringsforslag 782
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtten kan også dække omkostninger 
i forbindelse med oplysnings- og 
markedsføringsaktiviteter for produkter, 
der er omfattet af de kvalitetsordninger, 
der er omhandlet i stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag 783
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ligeledes skal 
producentorganisationer og kooperativer, 
der udvikler en certificeringsordning med 
et fælles fokus, som er i overensstemmelse 
med EU's retningslinjer for bedste praksis 
for frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer, være 
berettigede til denne form for støtte for at 
dække omkostningerne til:
- rådgivning og bistand i forbindelse med 
udvikling af nye producentinitiativer
- administrativ støtte til forvaltning af 
ordningen
- udførelse af interne revisioner forbundet 
med løbende forbedringer og kvalitet
- certificering af ordningen.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget forsøger at fremme producentorganisationernes og kooperativernes 
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kapaciteter som drivkræfter for gennemførelsen af kvalitetsordninger, med udgangspunkt i at 
deres struktur er særdeles velegnet hertil. Kooperativets fælles fokus på kvalitetsordninger 
hjælper med at overvåge og yde effektiv opfølgning til mange producenter.

Ændringsforslag 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Støtten kan også dække omkostninger 
i forbindelse med informations- og 
markedsføringsaktiviteter for produkter, 
der er omfattet af de kvalitetsordninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b).

Or. es

Begrundelse

De markedsførings- og oplysningsaktiviteter, som allerede fandtes blandt 
støtteforanstaltningerne under den foregående ELFUL, er en meget vigtig faktor i 
kvalitetsprogrammerne, da de hjælper med at reklamere for kvaliteten blandt kunderne, og de 
er derfor til fordel for de deltagende producenter.

Ændringsforslag 785
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Støtte under denne foranstaltning kan 
anvendes til at udligne producenternes  
omkostninger og indkomsttab ved 
anvendelse af reglerne om 
miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed, dyrevelfærd og 
arbejdssikkerhed. Disse regler skal 
indarbejdes i den nationale lovgivning, 
som gennemfører 
fællesskabslovgivningen, og fastsætte 
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begrænsninger og restriktioner, der har 
indvirkning på de almindelige 
omkostninger for landbrugsbedrifterne, 
og som berører et betydeligt antal 
producenter.
Støtten udbetales årligt som et fast beløb, 
og den er degressiv og bevilges for en 
femårigperiode fra den dato, hvor reglen 
bliver bindende i overensstemmelse med 
denne forordning. Støtten må ikke 
overstige det maksimumsbeløb, der er 
fastsat i bilag I.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at genindføre de godtgørelser, der var fastsat i artikel 31 i 
forordning 1968/2005 for at sikre systemets bæredygtighed og landbrugsbedrifternes 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de 
normerede omkostninger ved deltagelse i 
ordninger, hvortil der ydes støtte, i en 
periode på højst fem år.

Støtte udbetales:

a) som et årligt incitament, hvis niveau 
fastlægges ud fra de faste omkostninger 
ved deltagelse i ordninger, hvortil der ydes 
støtte. I dette stykke forstås ved "faste 
omkostninger": omkostningerne ved at 
melde sig ind i en støttet kvalitetsordning 
og det årlige bidrag for at deltage i denne 
ordning, herunder eventuelle 
omkostninger ved kontrol af, om 
ordningens specifikationer overholdes.



PE492.949v01-00 42/168 AM\909362DA.doc

DA

b) til at dække omkostninger i forbindelse 
med oplysnings- og 
markedsføringsaktiviteter for de 
produkter, der er angivet i stk. 1 i denne 
artikel.

Or. es

Ændringsforslag 787
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på 
højst fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte.

Or. es

Ændringsforslag 788
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
syv år.

Or. en

Ændringsforslag 789
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
syv år.

Or. pt

Ændringsforslag 790
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede 
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste 
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år. Støtten udbetales årligt ved 
forelæggelse af dokumenter, der redegør 
for omkostningerne, men producenten 
indgiver kun én ansøgning for en femårig 
periode.

Or. fr

Ændringsforslag 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste 
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omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år. Støtten udbetales årligt ved 
forelæggelse af dokumenter, der redegør 
for omkostningerne, men producenten 
indgiver kun én ansøgning for en femårig 
periode.

Or. fr

Ændringsforslag 792
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste 
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år. Støtten udbetales årligt ved 
forelæggelse af den fornødne 
dokumentation. Producenten indgiver dog 
kun én ansøgning for en femårig periode.

Or. it

Ændringsforslag 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede 
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år. Støtten udbetales årligt ved 
forelæggelse af den behørige  
dokumentation, men støttemodtagerens 
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ansøgning er gyldig i flere år.

Or. en

Ændringsforslag 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år. Støtten udbetales årligt ved 
forelæggelse af den fornødne 
dokumentation. Producenten indgiver dog 
kun én ansøgning for en femårig periode.

Or. it

Ændringsforslag 795
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede 
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste 
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år. Støtten udbetales årligt ved 
fremvisning af den fornødne 
dokumentation. Producenten indgiver dog 
kun én ansøgning for en femårig periode.

Or. it
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Ændringsforslag 796
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de normerede
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år.

Støtte udbetales som et årligt incitament, 
hvis niveau fastlægges ud fra de faste 
omkostninger ved deltagelse i ordninger, 
hvortil der ydes støtte, i en periode på højst 
fem år. Landbrugere, der har udvidet 
deres aktiviteter – dvs. landbrugere, som 
efter en fast femårig periode  har udvidet 
omfanget af deres aktiviteter og er 
begyndt at producerer nye produkttyper –
bør være berettigede til yderligere støtte.

Or. lt

Ændringsforslag 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til 
producentorganisationer, der for første 
gang ansøger om at deltage i de 
kvalitetsordninger, der er omhandlet i 
denne artikel, med henblik på at bistå dem 
i udførelsen af deres indledende tekniske 
undersøgelser (produktbeskrivelser, 
fastlæggelse af specifikationer mv.), 
markedsundersøgelser (markedsføring, 
produktplacering, kundeundersøgelser 
osv.) og lovmæssige procedurer (oprettelse 
af sammenslutninger til forvaltning af 
kvalitetsmærker mv.).

Or. fr
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Ændringsforslag 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette stykke forstås ved "faste 
omkostninger": omkostningerne ved at 
melde sig ind i en støttet kvalitetsordning 
og det årlige bidrag for at deltage i denne 
ordning, herunder eventuelle omkostninger 
ved kontrol af, om ordningens 
varespecifikationer overholdes.

I dette stykke forstås ved "faste 
omkostninger": omkostningerne ved at 
melde sig ind i en støttet kvalitetsordning 
og det årlige bidrag for at deltage i denne 
ordning, herunder eventuelle omkostninger 
ved kontrol af, om ordningens 
varespecifikationer overholdes. De 
omkostninger, som nye 
producentsammenslutninger, der har 
indgivet en ansøgning om anerkendelse af 
et kvalitetsmærke, har afholdt i 
forbindelse med kontrol, er 
støtteberettigede fra begyndelsen af 
overgangsperioden, dvs. mens 
medlemsstaten fremsender dokumenterne 
til Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 799
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette stykke forstås ved "faste 
omkostninger": omkostningerne ved at 
melde sig ind i en støttet kvalitetsordning 
og det årlige bidrag for at deltage i denne 
ordning, herunder eventuelle omkostninger 
ved kontrol af, om ordningens 
varespecifikationer overholdes.

I dette stykke forstås ved "faste 
omkostninger": omkostningerne ved at 
melde sig ind i en støttet kvalitetsordning 
og det årlige bidrag for at deltage i denne 
ordning, herunder eventuelle omkostninger 
ved kontrol af, om ordningens 
varespecifikationer overholdes. De 
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omkostninger, som nye 
producentsammenslutninger, der har 
indgivet en ansøgning om anerkendelse af 
et kvalitetsmærke, har afholdt i 
forbindelse med kontrol, er 
støtteberettigede fra begyndelsen af 
overgangsperioden, dvs. mens 
medlemsstaten fremsender dokumenterne 
til Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der kan ydes støtte til oplysnings- og 
markedsføringsaktiviteter for de 
kvalitetslandbrugsprodukter og 
-fødevarer, der er omhandlet i stk. 1, og 
som ikke allerede modtager 
markedsføringsstøtte. Støttemodtagerne 
kan være alle former for organisationer, 
der omfatter eller repræsenterer aktører, 
som er aktive deltagere i en
kvalitetsordning for landbrugsprodukter 
eller fødevarer. Faglige og/eller 
tværfaglige organisationer, der 
repræsenterer et eller flere produkter 
og/eller sektorer, samt regionale 
sammenslutninger til fremme af 
kvalitetslandbrugsprodukter og -fødevarer 
er støtteberettigede.
Fælles operationer kan udføres af flere 
producentsammenslutninger, uanset om 
de er samlet i én sammenslutning eller 
repræsenteret af en faglig og/eller 
tværfaglig organisation eller af en 
regional markedsføringssammenslutning.
I dette tilfælde kan produktets regionale 
oprindelse angives, men en sådan 
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angivelse må ikke være mere 
fremtrædende end hovedbudskabet om 
produktet.

Or. fr

Ændringsforslag 801
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte er tilgængelig for 
sammenslutninger, som indgiver nye 
ansøgninger om deltagelse i 
kvalitetsordninger (jf. artikel 17, stk. 1, 
litra a) og b)), med henblik på at hjælpe 
dem med at færdiggøre indledende 
tekniske undersøgelser 
(produktkarakterisering, fastlæggelse af 
specifikationer), markedsundersøgelser 
(markedsføring af produktoprindelse, 
forundersøgelser) eller juridiske 
undersøgelser (oprettelse af 
sammenslutninger til forvaltning af 
kvalitetsmærker). Denne støtte er 
tilgængelig de første fem år efter den 
formelle ansøgning om anerkendelse af et 
kvalitetsmærke i en medlemsstat.

Or. it

Ændringsforslag 802
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtten kan ligeledes dække 
omkostninger i forbindelse med 
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nødvendig bistand for at kunne deltage i 
de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede 
kvalitetsordninger samt oplysnings- og 
markedsføringsaktiviteter i forbindelse 
med de produkter, som disse ordninger 
vedrører.  

Or. ro

Ændringsforslag 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtten må ikke overstige det 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

3. Støtten må ikke overstige de
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

Or. es

Ændringsforslag 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger og ansøgning om ordningen 
er lettilgængelige, og proceduren udføres 
på en behørig og gennemsigtig måde uden 
unødvendige administrative kriterier og 
restriktioner.

Or. en

Ændringsforslag 805
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Kvalitetsmæssige foranstaltninger

Foranstaltninger, der sigter mod at 
forbedre produktionens og produkternes 
kvalitet ved:
1) at hjælpe landbrugerne med at tilpasse 
sig de høje standarder, som 
fællesskabslovgivningen foreskriver
2) at tilskynde landbrugerne til at deltage i 
fødevarekvalitetsordninger
3) at støtte producentsammenslutninger i 
deres oplysnings- og 
markedsføringsaktiviteter for produkter, 
der er omfattet af 
fødevarekvalitetsordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 806
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Støtten er tilgængelig for oplysnings- og 
markedsføringsforanstaltninger i 
forbindelse med de produkter, der er 
omfattet af kvalitetsordninger (jf. artikel 
17, stk. 1, litra a) og b)).
Enhver organisation, som omfatter eller 
repræsenterer producenter, der er aktivt 
involveret i en kvalitetsordning for 
landbrugsprodukter eller fødevarer, kan 
uanset dens retlige status betragtes som 
en støttemodtager. Brancheorganisationer 
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eller organisationer for flere brancher, 
som repræsenterer et eller flere produkter 
og/eller sektorer, såvel som regionale 
sammenslutninger for kvalitetsfødevarer 
og -landbrugsprodukter antages.
Markedsføringsaktiviteterne omfatter 
navnlig deltagelse på messer og i 
udstillinger og/eller organisering af disse 
samt tilsvarende PR-aktiviteter, såsom 
salgsfremme via forskellige medier eller 
på salgsstederne.
Hovedbudskabet bør fremhæve de 
pågældende produkters særlige 
karakteristika og fordele, som er relevante 
for produkternes kvalitetsmærke, navnlig 
deres kvalitet, anvendelse af specifikke 
produktionsmetoder, høje standarder for 
dyrevelfærd og bevarelse af det naturlige 
miljø.
Fælles operationer kan udføres af 
forskellige producentgrupper, uafhængigt 
af om de er medlem af en 
sammenslutning. De kan også være 
repræsenteret af en brancheorganisation 
og/eller en organisation for flere brancher 
eller et regionalt reklameagentur. I 
sidstnævnte tilfælde kan produktets 
regionale oprindelse angives, forudsat at 
den ikke er mere fremtrædende end 
hovedbudskabet.
Der følges en specifik procedure for at 
sikre, at aktiviteter, der modtager støtte til 
udvikling af landdistrikterne, ikke også 
modtager støtte i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 3/2008 om 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
for landbrugsprodukter på det indre 
marked og i tredjelande.

Or. it

Ændringsforslag 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
1. Støtte i henhold til artikel 20, litra c), 
nr. i), udligner nogle af omkostningerne i 
form af indkomsttab for de landbrugere, 
der pålægges at gennemføre standarder 
for miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyre-
og plantesundhed, dyrevelfærd og 
arbejdssikkerhed. Disse standarder skal 
for nylig være indført i den nationale 
lovgivning til gennemførelse af EU-retten 
og indebære nye forpligtelser eller krav i 
landbruget, der har betydelig indvirkning 
på driftsomkostningerne, og som berører 
et betydeligt antal landbrugere.
2. Der ydes støtte på årsbasis i form af 
ensartede, midlertidige og degressive 
betalinger i en periode på højst fem år fra 
den dato, hvor bestemmelsen bliver 
obligatorisk i henhold til EU-retten.
Støtten må ikke overstige det 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilaget.

Or. it

Ændringsforslag 808
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 A
1. Støtte i henhold til artikel 20, litra c), 
nr. i), anvendes til delvist at dække 
landbrugernes omkostninger og 
indkomsttab forbundet med deres 
anvendelse af standarder for 
miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed, dyrevelfærd og 
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arbejdssikkerhed. Disse standarder skal 
indføres i national lovgivning til 
gennemførelse af fællesskabslovgivningen 
og indebære nye forpligtelser eller 
restriktioner i landbruget, som har 
betydelig indvirkning på de typiske 
driftsomkostninger, og som vedrører et 
betydeligt antal landbrugere.
2. Støtten ydes årligt i form af en fast, 
midlertidig og degressiv støtte i en periode 
på højst fem år fra den dato, hvor den 
pågældende standard bliver obligatorisk i 
henhold til fællesskabslovgivningen.  
Støtten må ikke overstige det 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilaget.

Or. pt

Ændringsforslag 809
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i fysiske aktiver Investering i fysiske aktiver for en 
bæredygtig, sundhedsfremmende, klima-
og dyrevenlig produktion

Or. en

Ændringsforslag 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter materielle og/eller immaterielle 

1. Støtte, der samler materielle og/eller 
immaterielle investeringer, berører 



AM\909362DA.doc 55/168 PE492.949v01-00

DA

investeringer, som: følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 811
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) vedrører miljøvenlig infrastruktur af 
betydning for udviklingen og tilpasningen 
af landbrug, herunder adgang til 
landbrugs- og skovarealer, jordfordeling 
og -forbedring, energiforsyning og 
vandforvaltning i overensstemmelse med 
prioritet fire og fem i artikel 5

Or. en

Ændringsforslag 812
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) forbedrer landbrugsdriften væsentligt, 
hvad angår bæredygtighed, 
sundhedsgevinster, klima- og dyrevenlig 
produktion

Or. en

Ændringsforslag 813
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
produktionssystemers økonomiske og 
miljømæssige resultater, som omhandlet i 
artikel 29, herunder dens 
ressourceeffektivitet og 
drivhusgasbalance

Or. en

Ændringsforslag 814
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater og bidrager væsentligt til at 
begrænse emissioner, der er skadelige for 
klimaet, og/eller til at forbedre 
dyrevelfærdsstandarderne og/eller til at 
skabe job

Or. de

Ændringsforslag 815
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater og/eller bidrager til 
EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, der er opstillet i artikel 5, 
navnlig punkt 1, litra b), og punkt 5, 
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litra c).

Or. en

Ændringsforslag 816
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater og/eller bidrager til 
EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikter, der er opstillet i artikel 5

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget udvider anvendelsesområdet for bestemmelsen. Innovation understøttes af 
investeringer i nye eller ikke helt udviklede teknologier, som skal være certificerede og 
godkendte, f.eks. nye teknologier til modvirkning af klimaforandringer. Sådanne investeringer 
kan være meget risikable. For at sikre, at der foretages investeringer til at tackle de nye 
samfundsmæssige udfordringer, bør støttesatserne imidlertid hæves, hvis der foretages 
investeringer i forbindelse med aktiviteter til at modne markedet, f.eks. afprøvning, 
certificering og dokumentation for produkter og teknologier. I denne henseende er der 
ligeledes behov for én fælles tilgang til opnåelse af Kommissionens godkendelse af støtte i 
henhold til bestemmelserne for udvikling af landdistrikterne og reglerne for statsstøtte, for så 
vidt angår støtte til innovation, udvikling og investeringer inden for fremstilling af produkter, 
der ikke er omfattet af traktatens bilag I.

Ændringsforslag 817
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
økonomiske, miljømæssige og/eller 
samfundsmæssige resultater
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Or. de

Ændringsforslag 818
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
økonomiske, miljømæssige og/eller 
samfundsmæssige resultater

Or. fr

Ændringsforslag 819
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
miljømæssige og økonomiske resultater

Or. en

Ændringsforslag 820
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer resultaterne for 
landbrugsbedriften og de kooperativer og 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. (CMO/2012)
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Or. pt

Ændringsforslag 821
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer resultaterne for 
landbrugsbedriften og de 
kooperativer/producentorganisationer, 
der er anerkendt i henhold til artikel 106 i 
fusionsmarkedsordningsforordningen

Or. en

Ændringsforslag 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer resultaterne for 
landbrugsbedriften eller de 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. [...] 
[fusionsmarkedsordningsforordningen]

Or. fr

Ændringsforslag 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forbedrer landbrugsbedriftens 
biosikkerhed, herunder forbedring af 
dyrevelfærden

Or. en

Ændringsforslag 825
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) respekterer de fællesskabsstandarder, 
der er gældende for de berørte 
investeringer

Or. es

Ændringsforslag 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen bør være et produkt, 
der er omfattet af dette bilag, et 
biobrændstof eller bioenergi

Or. pl

Begrundelse

Vi stiller os kritiske over for forslaget om, at støtte skal omfatte investeringer forbundet med 
forarbejdning af landbrugsprodukter til produkter, der ikke anerkendes som sådanne (dvs. de 
er ikke omfattet af traktatens bilag I). Dette åbner op for muligheden for, at støtte kan 
omdirigeres mod aktører, som ikke har ret meget med den vigtigste 
landbrugsproduktionssektor at gøre, og som fremstiller meget forarbejdede produkter med 
væsentlig merværdi. Denne mulighed bør udelukkende gælde for biobrændstof- og 
bioenergisektoren.

Ændringsforslag 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag. Dette 
berører investeringer og små 
virksomheder inden for forarbejdning, 
markedsføring og udvikling af 
landbrugsprodukter og fødevarer

Or. fr

Ændringsforslag 828
Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag

b) vedrører forarbejdning, konservering, 
markedsføring og/eller udvikling af 
landbrugsprodukter, der er omfattet af 
bilag I til traktaten, eller bomuld, idet 
resultatet af produktionsprocessen kan 
være et produkt, der ikke er omfattet af 
dette bilag

Or. it

Ændringsforslag 829
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring, 
oplagring og/eller udvikling af 
landbrugsprodukter, der er omfattet af 
bilag I til traktaten, eller bomuld, idet 
resultatet af produktionsprocessen kan 
være et produkt, der ikke er omfattet af 
dette bilag

Or. ro

Ændringsforslag 830
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
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der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag

der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, udført af landbrugsbedrifter 
og/eller andre bedrifter, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag

Or. fr

Ændringsforslag 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedrører forarbejdning, markedsføring 
og/eller udvikling af landbrugsprodukter, 
der er omfattet af bilag I til traktaten, eller 
bomuld, idet resultatet af 
produktionsprocessen kan være et produkt, 
der ikke er omfattet af dette bilag

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) er forbundet med levering af 
tjenesteydelser på landbrugs- og 
skovbrugsbedrifter, som bidrager til at øge 
indkomsten og beskæftigelsen

Or. fr
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Ændringsforslag 833
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energibesparelser samt vandforvaltning og 
-forsyning med henblik på biodiversitet og 
andre økosystemtjenester

Or. en

Ændringsforslag 834
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energibesparelser og vandforvaltning eller

Or. en

Ændringsforslag 835
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
Artikel 18 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning, vandforvaltning og 
oplagring af vandkraft til understøttelse af 
landbruget og navnlig afgrødesystemerne
eller

Or. it

Ændringsforslag 836
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning, vandforvaltning og 
oplagring af vandkraft til understøttelse af 
landbruget og navnlig afgrødesystemerne
eller

Or. it

Ændringsforslag 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
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skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning, og der 
gives forrang til fælles 
forvaltningssystemer for arealanvendelse, 
vandforsyning og kunstvanding eller

Or. it

Ændringsforslag 838
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning, 
navnlig kollektive areal- og 
vandforvaltningssystemer, eller

Or. pt

Ændringsforslag 839
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning ved hjælp af særlige 
støtteordninger samt vandforvaltning og
kunstvanding; eller

Or. en
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Ændringsforslag 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning samt 
faciliteter, der skaber vedvarende energi, 
og som er knyttet til kunstvanding, eller

Or. es

Begrundelse

Investeringer, der sigter mod energibesparelser, bør ligeledes være støtteberettigede.

Ændringsforslag 841
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af land- og 
skovbrug, herunder adgang til landbrugs-
og skovarealer, jordfordeling og -
forbedring, energiforsyning og 
vandforvaltning, herunder kollektive 
areal- og vandforvaltningssystemer, eller

Or. en

Ændringsforslag 842
Hynek Fajmon



PE492.949v01-00 68/168 AM\909362DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af land- og 
skovbrug, herunder adgang til landbrugs-
og skovarealer, jordfordeling og -
forbedring, energiforsyning og 
vandforvaltning eller

Or. en

Ændringsforslag 843
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af land- og 
skovbrug, herunder adgang til landbrugs-
og skovarealer, jordfordeling og -
forbedring, energiforsyning og 
vandforvaltning eller

Or. fr

Ændringsforslag 844
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
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energiforsyning og vandforvaltning eller energiforsyning samt vandforvaltning, 
kanalisering af vand og vandforsyning
eller

Or. lv

Ændringsforslag 845
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af land- og 
skovbrug, herunder adgang til landbrugs-
og skovarealer, jordfordeling og -
forbedring, energiforsyning og 
vandforvaltning eller

Or. bg

Ændringsforslag 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 847
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

Or. it

Ændringsforslag 848
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
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

Or. it

Ændringsforslag 849
Elisabeth Jeggle
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er produktive og ikke-produktive 
investeringer i tilknytning til 
gennemførelse af miljøforpligtelser 
vedrørende land- og skovbrug, bevarelse af 
biodiversitet for arter og naturtyper samt 
forbedring af herlighedsværdien for 
offentligheden af et Natura 2000-område 
eller andre områder af høj naturværdi, som 
skal fastlægges i programmet.

Or. de

Ændringsforslag 850
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper, miljøvenligt/økologisk 
landbrug samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet, og dette skal omfatte 
investeringer i specifikke 
kvalitetsordninger i overensstemmelse 
med artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun



PE492.949v01-00 72/168 AM\909362DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, beskyttelse af vandressourcer, 
bevarelse af biodiversitet for arter og 
naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 852
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, beskyttelse af vandressourcer, 
bevarelse af biodiversitet for arter og 
naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 853
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

Når der foretages investeringer for at leve 
op til fællesskabstandarderne, kan der 
kun ydes støtte til de investeringer, der 
foretages for at leve op til nyindførte 
fællesskabsstandarder. I så fald kan der 
bevilges en overgangsperiode til 
opfyldelse af standarden på højst 36 
måneder fra den dato, hvor standarden 
bliver obligatorisk for landbrugsbedriften.

Or. es

Ændringsforslag 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en
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Ændringsforslag 855
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedrører investeringer, der er 
foretaget af landbrugere for at leve op til 
ny EU-lovgivning inden for 
miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed og dyrevelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bidrager til fremme af "grøn vækst", 
sikring af arbejdspladser i hele 
produktionskæden og udvikling af nye 
aktivitetsområder for 
landbrugsbedrifterne, for eksempel inden 
for turisme eller det sociale område

Or. de

Begrundelse

Støtte til investeringer er en vigtig forudsætning for diversificering og bør være åben for 
materielle aktiviteter til etablering af nye erhvervsgrene, såsom "socialt landbrug" i lighed 
med "grøn omsorg" og "landbrugsturisme".

Ændringsforslag 857
Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedrører anvendelse af biologiske 
kontrolforanstaltninger som middel til at 
mindske eller modvirke virkninger fra 
skadedyr såsom anvendelse af naturlige 
fjender og naturlige planteforstærkere, i 
tilfælde af at disse foranstaltninger på 
årsbasis er dyrere end de tilsvarende 
kemiske midler.

Or. en

Ændringsforslag 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedrører anvendelse af biologiske 
kontrolforanstaltninger som middel til at 
mindske eller modvirke virkninger fra 
skadedyr såsom anvendelse af naturlige 
fjender og naturlige planteforstærkere, i 
tilfælde af at disse foranstaltninger på 
årsbasis er dyrere end de tilsvarende 
kemiske midler.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger til materielle investeringer kan være meget skadelige, hvis de ikke opvejes af 
miljøtiltag. Biologisk kontrol er i dag ikke tilstrækkelig konkurrencedygtig i forhold til 
almindelige pesticider. Dette er imidlertid en virkelig innovativ metode i retning af at mindske 
pesticidforbruget og samtidig have god skadedyrskontrol.
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Ændringsforslag 859
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedrører overgang til 
produktionssystemer, der indebærer 
væsentligt højere dyrevelfærdsstandarder 
end de lovfæstede mindstekrav.

Or. en

Ændringsforslag 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedrører investeringer, der muliggør 
og forbedrer leveringen, forbehandlingen 
og anvendelsen af fornyelige materialer 
og vedvarende energikilder, af 
biprodukter, affald, restprodukter og 
andre non-food-råmaterialer med henblik 
på bioøkonomien

Or. en

Begrundelse

Landbrug og skovbrug spiller en nøglerolle for opnåelsen af prioriteterne for et mere 
ressourceeffektivt EU og for at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i 
energisektoren og ligeledes i fremstillingen af materialer. Dette skal ske, samtidig med at der 
sikres et højt bæredygtigheds- og fødevaresikkerhedsniveau. Det bør derfor være muligt at 
støtte investeringer i faste aktiver, der er knyttet til indsamling, forbehandling og transport af 
restprodukter, affald og biprodukter, såsom halm, gødning og skovningsaffald til anvendelse i 
produktion af ikke blot vedvarende energi, men også af avancerede biobaserede produkter.
Dette ændringsforslag sikrer overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, litra c).
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Ændringsforslag 861
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedrører investeringer, der muliggør 
levering og anvendelse af fornyelige 
materialer og vedvarende energikilder, af 
biprodukter, affald, restprodukter og 
andre non-food-råmaterialer med henblik 
på bioøkonomien

Or. en

Ændringsforslag 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
til landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 863
Peter Jahr, Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
til landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 864
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
til landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 865
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
til landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 866
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
til landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 867
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter.

Or. it

Ændringsforslag 868
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter.
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konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede indførelse af tærskler for støtten til investeringer i landbruget er 
diskriminerende og derfor uacceptabel.

Ændringsforslag 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter.

Or. fr

Ændringsforslag 870
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 



PE492.949v01-00 82/168 AM\909362DA.doc

DA

landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

landbrugsbedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 871
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 872
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter.

Or. fr

Ændringsforslag 873
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter.

Or. it
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Ændringsforslag 874
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
individuelle eller samarbejdende 
landbrugsbedrifter.

Or. it

Ændringsforslag 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
individuelle eller samarbejdende 
landbrugsbedrifter og leverandører af 
landbrugstjenesteydelser.
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levedygtighed, der er støtteberettigede.

Or. it

Ændringsforslag 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter, 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. [...] 
[fusionsmarkedsordningsforordningen], 
samt leverandører af 
landbrugstjenesteydelser.

Or. fr

Ændringsforslag 877
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter samt kooperativer og 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. (CMO/2012). I 
tilfælde af investeringer til støtte for 
bedrifternes omstrukturering er det kun 
bedrifter, der ikke overstiger en vis 
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for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

størrelse, som medlemsstaterne fastlægger i 
programmet baseret på en SWOT-analyse, 
der gennemføres i relation til EU-
prioriteten for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

Or. pt

Ændringsforslag 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
udelukkende til landbrugsbedrifter, 
herunder samarbejdende bedrifter. Støtte i 
henhold til stk. 1, litra b), c) og d), ydes 
som en fast regel til landbrugsbedrifter, 
herunder samarbejdende bedrifter. For så 
vidt angår andre støttemodtagere end 
landbrugere, yder medlemsstaterne støtte 
betinget af kvantitative og andre 
kontroller af de fordele for 
landbrugsbedrifterne, som skabes af de 
investeringer, der kræver støtte.

Or. it

Ændringsforslag 879
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
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landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

udelukkende til landbrugsbedrifter, 
herunder samarbejdende bedrifter. Støtte i 
henhold til stk. 1, litra b), c) og d), ydes 
som en fast regel til landbrugsbedrifter, 
herunder samarbejdende bedrifter. For så 
vidt angår andre støttemodtagere end 
landbrugere, yder medlemsstaterne støtte 
betinget af kvantitative og andre 
kontroller af de fordele for 
landbrugsbedrifterne, som skabes af de 
investeringer, der kræver støtte.

Or. it

Ændringsforslag 880
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. Støtte i henhold til 
stk. 1, litra b), kan ydes til 
landbrugsbedrifter eller offentlige 
enheder i landdistrikterne.

Or. ro

Ændringsforslag 881
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter med undtagelse af 
ikke-bæredygtige driftssystemer. I tilfælde 
af investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. Landbrugere, der 
deltager i foranstaltningerne til 
tilvejebringelse af kulstof-, næringsstof-
og/eller energieffektivitet, jf. kapitel 2 
under afsnit III i forordning (EU) nr. 
[DP/2012], har prioriteret adgang til den 
støtte, der er tilgængelig i henhold til 
stk. 1, litra a), for at supplere de 
aktiviteter, de udfører, gennem betaling til 
landbrugspraksisser, der er gavnlige for 
klimaet og miljøet. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
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baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af "grønne" kulstof-, næringsstof- og energieffektivitetsforanstaltninger i de 
direkte betalinger bør være forbundet med prioriteret adgang til rådgivning og prioriteret 
adgang til støtte til investeringer for de landbrugere, der gennemfører disse foranstaltninger, 
med henblik på at skabe en god cirkel, hvilket er nødvendigt for at kunne opnå et mere 
ressourceeffektivt landbrug.

Ændringsforslag 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes til 
landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), kan kun 
udbetales til SMV'er samt 
producentorganisationer og 
landbrugskooperativer, uanset deres 
størrelse. Udvælgelseskriterierne, der er 
fastsat i artikel 49, skal ligeledes fremme 
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projekter, der er udviklet af 
producentorganisationer og kooperativer.

Or. es

Begrundelse

Forslaget til forordning bør ændres, således at det også tager hensyn til, hvilken form for 
foretagende der kan blive omfattet af denne foranstaltning.  Støtten bør derfor begrænses til 
SMV'er samt producentorganisationer og kooperativer, uanset deres størrelse, eftersom de 
fordele og den merværdi, som investeringerne skaber i forbindelse med disse foretagender, 
med sikkerhed vil nå ud til producenterne/medlemmerne i det berørte område. Både i teksten 
til forordningen og i forbindelse med gennemførelsen af denne er det nødvendigt at prioritere 
foretagender som f.eks. producentsammenslutninger, -kooperativer og -organisationer samt 
ethvert andet organ, der integrerer landbrugere i landbrugsfødevarekæden.

Ændringsforslag 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der ydes støtte til landbrugere, 
skovejere, grupper af landbrugere og/eller 
af skovejere eller til kooperativer eller 
producentorganisationer, der er aktive i 
landbrugsfødevarekæden.

Or. en

Begrundelse

Markedsføringen bør ikke begrænses til de lokale markeder og korte forsyningskæder.
Markedsføringen af økologiske produkter er bare ét eksempel på, at salgsfremmende 
foranstaltninger på større markeder er vigtige for at opnå en tilstrækkelig efterspørgsel.
ELFUL bør ikke anvendes til at støtte organisationer for flere forskellige brancher.

Ændringsforslag 885
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 50 %.

Or. de

Ændringsforslag 886
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
samarbejdsprojekter mellem små 
landbrugere for at forbedre deres 
bedrifters bæredygtige produktivitet og 
diversificere til alternative indtægtskilder, 
herunder forarbejdning, landbrugere og 
grupper af landbrugere, der investerer i 
økologiske 
landbrugsproduktionssystemer, kollektive 
investeringer og integrerede projekter, der 
involverer støtte i henhold til mere end én 
foranstaltning, investeringer i områder med 
betydelige naturbetingede begrænsninger 
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som omhandlet i artikel 33, stk. 3, og de 
foranstaltninger, der støttes inden for 
rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

Or. en

Ændringsforslag 887
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
økologiske landbrugere og landbrugere 
og arealforvaltere, der aktivt investerer i 
opfyldelsen af prioritet fire og fem,
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

Or. en

Ændringsforslag 888
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
økologiske landbrugere samt 
foranstaltninger, der er knyttet til 
opfyldelsen af Natura 2000 og 
vandrammedirektivet, kollektive 
investeringer og integrerede projekter, der 
involverer støtte i henhold til mere end én 
foranstaltning, investeringer i områder med 
betydelige naturbetingede begrænsninger 
som omhandlet i artikel 33, stk. 3, og de 
foranstaltninger, der støttes inden for 
rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

Or. en

Ændringsforslag 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, områder, der indgår i 
Natura 2000-nettet, og de foranstaltninger, 
der støttes inden for rammerne af EIP for 
landbrugets produktivitet og 
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er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

bæredygtighed i overensstemmelse med de 
støttesatser, der er fastsat i bilag I. Den 
maksimale samlede støttesats må dog ikke 
overstige 90 %.

Or. es

Begrundelse

Områderne i Natura 2000-nettet skal modtage en højere procentmæssig støttesats på grund af 
de forskellige begrænsninger, der er forbundet med dem.

Ændringsforslag 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, foranstaltninger til beskyttelse og 
forbedring af miljøet og de 
foranstaltninger, der støttes inden for 
rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

Or. de

Ændringsforslag 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33,
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere og 
nye landbrugere, kollektive investeringer 
og integrerede projekter, der involverer 
støtte i henhold til mere end én 
foranstaltning, investeringer i områder med 
betydelige naturbetingede begrænsninger 
som omhandlet i artikel 33, stk. 3, og de 
foranstaltninger, der støttes inden for 
rammerne af EIP for produktion og 
økonomisk rentabilitet i landbrugets 
bæredygtighed i overensstemmelse med de 
støttesatser, der er fastsat i bilag I. Den 
maksimale samlede støttesats må dog ikke 
overstige 90 %.

Or. fr

Ændringsforslag 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kvinder i landbruget, kollektive 
investeringer og integrerede projekter, der 
involverer støtte i henhold til mere end én 
foranstaltning, investeringer i områder med 
betydelige naturbetingede begrænsninger 
som omhandlet i artikel 33, stk. 3, og de 
foranstaltninger, der støttes inden for 
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produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

Or. it

Ændringsforslag 893
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.

3. Støtte under denne foranstaltning 
begrænses til de maksimale støttesatser, 
der er fastsat i bilag I. Disse maksimale 
satser kan forhøjes for unge landbrugere, 
kollektive investeringer og integrerede 
projekter, der involverer støtte i henhold til 
mere end én foranstaltning, investeringer i 
områder med betydelige naturbetingede 
begrænsninger som omhandlet i artikel 33, 
stk. 3, og de foranstaltninger, der støttes 
inden for rammerne af EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed i 
overensstemmelse med de støttesatser, der 
er fastsat i bilag I. Den maksimale samlede 
støttesats må dog ikke overstige 90 %.
Såfremt der ikke er tilstrækkelige 
budgetmidler til rådighed i det 
pågældende program for udvikling af 
landdistrikter, ydes der udelukkende støtte 
til foretagender, der er anerkendt som 
producentorganisationer, 
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller grupper af 
producenter.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at sikre, at støtte under programmerne for udvikling af 
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landdistrikter når ud til producenterne, og at de midler, der er øremærket til disse 
programmer, har en gavnlig virkning på landdistrikterne snarere end på de multinationale 
landbrugsvirksomheders bankkonti.

Ændringsforslag 894
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
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 gælder ikke for ikke-produktive 
investeringer, der er omhandlet i stk. 1, 
litra d).

4. Stk. 3 gælder ikke for investeringer, der 
er omhandlet i stk. 1, litra c), og ikke-
produktive investeringer, der er omhandlet 
i stk. 1, litra d).

Or. it

Ændringsforslag 895
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 gælder ikke for ikke-produktive 
investeringer, der er omhandlet i stk. 1, 
litra d).

4. Stk. 3 gælder ikke for investeringer, der 
vedrører infrastruktur i stk. 1, litra c), og 
ikke-produktive investeringer, der er 
omhandlet i stk. 1, litra d).

Or. en

Ændringsforslag 896
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 gælder ikke for ikke-produktive 
investeringer, der er omhandlet i stk. 1, 
litra d).

4. Stk. 3 gælder ikke for ikke-produktive 
investeringer, der er omhandlet i stk. 1, 
litra c) og d).

Or. fr

Ændringsforslag 897
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 gælder ikke for ikke-produktive
investeringer, der er omhandlet i stk. 1, 
litra d).

4. Stk. 3 gælder ikke for investeringer, der 
er omhandlet i stk. 1, litra d).

Or. de

Ændringsforslag 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den maksimale støtte i henhold til stk. 
1, litra b), ydes kun til mikrovirksomheder 
samt små og mellemstore virksomheder –
i den betydning, der er anført i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
For virksomheder, der ikke er omfattet af 
artikel 2, stk. 1, i den nævnte henstilling, 
og som beskæftiger under 750 personer 
eller har en årlig omsætning på under 
200 mio. EUR, halveres den maksimale 
støtteintensitet.
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Or. en

Begrundelse

Vi kritiserer forslaget om at tillade støtte til forarbejdningsvirksomheder uanset deres 
størrelse (hidtil har de største virksomheder været udelukket). Store virksomheder, der 
grundet størrelsen på deres økonomi har en stærk markedsposition, kan godt investere i egen 
udvikling uden offentlig støtte. Hvis medlemsstaterne får lov at bestemme i denne forbindelse, 
kan det medføre konkurrenceforvridning på det indre marked.

Ændringsforslag 899
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For skovbrugsbedrifter over en vis 
størrelse, som medlemsstaterne fastlægger 
i programmet, er støtte til investeringer i 
skovarealer betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument, som omfatter 
biodiversitetsforanstaltninger. Disse 
biodiversitetsforanstaltninger bør være i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

Or. en

Ændringsforslag 900
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For skovbrugsbedrifter over en vis 
størrelse, som medlemsstaterne fastlægger 
i programmet, er støtte til investeringer i 
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skovarealer betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument, som omfatter 
biodiversitetsforanstaltninger, for dermed 
at opnå en målbar forbedring af 
bevaringsstatussen for arter og 
naturtyper, som er afhængige af eller 
berørt af skovbrug, i tråd med EU's 
strategi for biodiversitet.

Or. en

Ændringsforslag 901
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Støtte til skovforanstaltninger bør 
være baseret på en standard for god 
skovbrugspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 902
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Al støtte til anvendelse og produktion 
af bioenergi bør være baseret på 
bæredygtighedskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 903
Diane Dodds, James Nicholson
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der kan ydes støtte til investeringer, 
der foretages af landbrugere for at leve op 
til nyindførte EU-standarder for 
miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyre- og 
plantesundhed, dyrevelfærd og 
arbejdssikkerhed. Disse standarder skal 
være nyindført i den nationale lovgivning 
til gennemførelse af EU-retten og 
indebære nye forpligtelser eller 
restriktioner i landbruget, som har 
betydelig indvirkning på de typiske 
driftsomkostninger, og som vedrører et 
betydeligt antal landbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 904
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der kan ydes støtte til investeringer, 
der foretages af landbrugere for at leve op 
til EU-standarder for miljøbeskyttelse, 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
dyrevelfærd og arbejdssikkerhed. Disse 
standarder skal indebære nye forpligtelser 
eller krav, for så vidt angår praksis for 
dyrkning eller husdyravl, som har 
betydelig indvirkning på de typiske 
driftsomkostninger.

Or. it
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Ændringsforslag 905
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Fremme af grøn vækst på 

landbrugsbedrifter
1. Der ydes støtte under denne 
foranstaltning til at støtte investeringer 
eller dække ekstraomkostninger for 
landbrugere eller grupper af landbrugere, 
som udfører operationer med henblik på 
at:
a) øge ressourceeffektiviteten (herunder 
en effektiv anvendelse af næringsstoffer 
og plantesundhedsprodukter samt en 
effektiv vandforvaltning og 
affaldsbehandling)
b) nedbringe CO2-emissioner
c)  forbedre kulstofbindingen i jorden.
2. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at 
give landbrugere, der påtager sig at 
gennemføre aktiviteter under denne 
foranstaltning, den knowhow og de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
gennemføre dem, herunder et tilsagn om 
at yde ekspertrådgivning.
3. Støtten må ikke overstige de 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

Or. pt

Ændringsforslag 906
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a
Fremme af grøn vækst på 
landbrugsbedrifter
1. Der ydes støtte under denne 
foranstaltning til at støtte investeringer 
eller dække ekstraomkostninger for 
landbrugere eller grupper af landbrugere, 
som udfører operationer med henblik på 
at:
a) øge ressourceeffektiviteten (herunder 
næringsstofeffektiviteten, en effektiv 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
vandeffektiviteten samt en effektiv 
anvendelse af restprodukter)
b) nedbringe drivhusgasemissioner
c) forbedre kulstofbindingen i 
landbrugsjorden.
2. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
give landbrugere, der påtager sig at 
gennemføre operationer under denne 
foranstaltning, den viden og de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
gennemføre dem, herunder 
ekspertrådgivning vedrørende 
forpligtelser.
3. Støtten må ikke overstige de 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Den femte EU-prioritet i artikel 5 bærer titlen: "fremme af ressourceeffektivitet og 
overgangen til en klimarobust lavemissionsøkonomi i landbrugs- og fødevaresektoren samt 
skovbrugssektoren". Med andre ord: fremme af foranstaltninger til grøn vækst, som støtter 
integration af miljøbeskyttelse i produktionsprocessen på en måde, som opretholder 
produktionskapaciteten og bidrager til effektivitet og produktivitet. Formålet med det nye 
europæiske innovationspartnerskab (EIP) i afsnit IV er ligeledes at opnå produktivitet og 
bæredygtighed i landbruget. Medtagelsen af en specifik foranstaltning om grøn vækst er 
desuden vigtig med henblik på at gøre landbrugerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at 
integrere miljøhensyn i deres bestræbelser på at øge produktiviteten. Dette supplerer 
landbrugsmiljøforanstaltningen, som sigter mod at tilskynde landbrugerne til at yde 
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supplerende miljøtjenester i deres rolle som arealforvaltere, men som ikke forsøger at 
integrere miljøhensyn i produktionsprocessen. Landbrugsmiljøforanstaltninger kan endda 
nedbringe produktionskapaciteten og/eller produktiviteten.

Ændringsforslag 907
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i forebyggende 
foranstaltninger, der sigter mod at reducere 
konsekvenserne af mulige naturkatastrofer 
og katastrofale hændelser

a) investeringer i forebyggende 
foranstaltninger, der sigter mod at reducere 
risiciene og konsekvenserne af mulige 
naturkatastrofer og katastrofale hændelser

Or. en

Ændringsforslag 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i forebyggende 
foranstaltninger, der sigter mod at reducere 
konsekvenserne af mulige naturkatastrofer 
og katastrofale hændelser

a) investeringer i forebyggende 
foranstaltninger, der sigter mod at reducere 
konsekvenserne af mulige naturkatastrofer, 
ugunstige miljøbetingelser og katastrofale 
hændelser

Or. it

Ændringsforslag 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i genoprettelse af 
landbrugsjord og produktionspotentiale 
efter skader som følge af naturkatastrofer 
og katastrofale hændelser.

b) investeringer i genoprettelse af 
landbrugsjord og produktionspotentiale 
efter skader som følge af naturkatastrofer, 
ugunstige miljøbetingelser og katastrofale 
hændelser.

Or. it

Ændringsforslag 910
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) støtte til den økonomiske aktivitet, der 
er berørt af sådanne skader, indtil den 
kan fortsætte på et uafhængigt grundlag.

Or. fr

Ændringsforslag 911
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes støtte til landbrugere eller 
grupper af landbrugere. Støtte kan også 
ydes til offentlige enheder, hvor der er 
etableret en forbindelse mellem 
investeringer foretaget af sådanne enheder 
og landbrugsproduktionen.

2. Der ydes støtte til landbrugere eller 
grupper af landbrugere og foretagender, 
som er involveret i forarbejdning og/eller 
markedsføring af de produkter, der er 
anført i traktatens bilag I. Støtte kan også 
ydes til offentlige enheder, hvor der er 
etableret en forbindelse mellem 
investeringer foretaget af sådanne enheder 
og landbrugsproduktionen.
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Or. it

Ændringsforslag 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe 
eller de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt 
ødelæggelse af mindst 30 % af det 
relevante landbrugspotentiale.

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted.

Or. fr

Ændringsforslag 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter:

1. Støtte, der omfatter bedrifts- og 
erhvervsudvikling, vedrører følgende 
foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 914
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til virksomhedsetablering til: a) støtte til virksomhedsetablering og 
-overdragelse samt genoptagelse af 
forretningsaktiviteter til:

Or. fr

Ændringsforslag 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til virksomhedsetablering til: a) støtte til virksomhedsetablering og 
-overdragelse til:

Or. fr

Ændringsforslag 916
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til virksomhedsetablering til: a) støtte til etablering af virksomheder og 
kooperativer/producentorganisationer, 
der er anerkendt i henhold til artikel 106 i 
fusionsmarkedsordningsforordningen, til:

Or. en

Ændringsforslag 917
James Nicholson, Julie Girling
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Forslag til forordning
Artikel  20 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) unge landbrugere i) en landbruger, der har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som har etableret sig som driftsleder af en 
landbrugsbedrift for første gang og 
opfylder de supplerende kriterier, som 
medlemsstaterne måtte fastsætte

Or. en

Ændringsforslag 918
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) unge landbrugere i) en landbruger, der har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som har etableret sig som driftsleder af en 
landbrugsbedrift for første gang og 
opfylder de supplerende kriterier, som 
medlemsstaterne måtte fastsætte

Or. en

Ændringsforslag 919
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel  20 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) unge landbrugere i) en landbruger, der har tilstrækkelige 
faglige kvalifikationer og kompetencer, og 
som har etableret sig som driftsleder af en 
landbrugsbedrift for første gang og 
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opfylder de supplerende kriterier, som 
medlemsstaterne måtte fastsætte

Or. en

Ændringsforslag 920
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) unge landbrugere i) unge landbrugere og nytilkomne 
landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel  20 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) unge landbrugere i) unge landbrugere og nytilkomne 
landbrugere

Or. fr

Ændringsforslag 922
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
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) unge landbrugere i) unge landbrugere og kvinder i 
landbruget

Or. it

Ændringsforslag 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel  20 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) unge landbrugere i) unge landbrugere og landbrugere, som 
har udstået deres læretid

Or. en

Ændringsforslag 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) nye landbrugere

Or. fr

Ændringsforslag 925
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) unge landbrugere, der danner et 
kooperativ

Or. pt

Ændringsforslag 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikter

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, som 
udføres af landbrugs- og 
skovbrugsbedrifter og andre 
mikrovirksomheder og små virksomheder
i landdistrikter

Or. de

Begrundelse

Den overordnede miljømæssige fordel ved denne foranstaltning bør skabes ved yderligere 
udvikling af landbrugsbedrifterne, hvilket har indvirkning på sektorerne opstrøms og 
nedstrøms, og bør rettes mod driftsdiversificering/generationsskifte.

Ændringsforslag 927
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikter

ii) lokalsamfundsstyrede lokale 
udviklingspartnerskaber og andre
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikter
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Or. en

Ændringsforslag 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikter

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter og 
levering af landbrugstjenesteydelser i 
landdistrikter

Or. fr

Ændringsforslag 929
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 20 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikter

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter og 
levering af landbrugstjenesteydelser i 
landdistrikter

Or. it

Ændringsforslag 930
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikter

ii) ikke-landbrugsmæssige aktiviteter og 
levering af landbrugstjenesteydelser i 
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landdistrikter

Or. it

Ændringsforslag 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikling af små landbrugsbedrifter iii) udvikling af landbrugs- og 
skovbrugsbedrifter

Or. de

Begrundelse

Denne foranstaltning bør være tilgængelig for alle landbrug og skovbrug, uanset størrelse.

Ændringsforslag 932
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikling af små landbrugsbedrifter iii) udvikling af og samarbejde mellem 
små landbrugsbedrifter

Or. en

Ændringsforslag 933
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter, som giver landbrugssektoren 
økonomiske fordele

Or. en

Ændringsforslag 934
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter

b) investeringer i profitskabende ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter

Or. pt

Ændringsforslag 935
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter

b) investeringer i lokalsamfundsstyrede 
lokale udviklingspartnerskaber og andre
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 936
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter

b) investeringer i oprettelse og udvikling 
af ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, 
herunder forarbejdning og markedsføring 
af produkter, hvor produktionsprocessens 
input eller output er et produkt, der ikke 
er omfattet af traktatens bilag I

Or. en

Ændringsforslag 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter og levering af 
landbrugstjenesteydelser

Or. fr

Ændringsforslag 938
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 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter

b) investeringer i ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter og levering af 
landbrugstjenesteydelser

Or. it
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Ændringsforslag 939
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) betalinger til landbrugere, der 
beslutter at ophøre med at drive landbrug 
for at overdrage deres bedrifter til andre 
landbrugere

Or. ro

Ændringsforslag 940
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små 
landbrugere, der er oprettet ved afsnit V i 
forordning (EU) nr. DP/2012 (i det 
følgende benævnt "ordningen for små 
landbrugere"), og som permanent 
overfører deres bedrift til en anden 
landbruger.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) årlige betalinger til landbrugere, der udgår
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deltager i den ordning for små 
landbrugere, der er oprettet ved afsnit V i 
forordning (EU) nr. DP/2012 (i det 
følgende benævnt "ordningen for små 
landbrugere"), og som permanent 
overfører deres bedrift til en anden 
landbruger.

Or. fr

Ændringsforslag 942
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små 
landbrugere, der er oprettet ved afsnit V i 
forordning (EU) nr. DP/2012 (i det 
følgende benævnt "ordningen for små 
landbrugere"), og som permanent 
overfører deres bedrift til en anden 
landbruger.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

c) betalinger til landbrugere, der deltager i 
den frivillige ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.
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Or. es

Ændringsforslag 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

c) engangsbetalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 945
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

c) engangsbetalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 946
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

c) engangsbetalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 947
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

c) engangsbetalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

Or. pt

Ændringsforslag 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
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(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), eller 
små landbrugere i regionerne i den 
yderste periferi, som permanent overfører 
deres bedrift til en anden landbruger.

Or. fr

Ændringsforslag 949
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), og som 
permanent overfører deres bedrift til en 
anden landbruger.

c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små landbrugere, 
der er oprettet ved afsnit V i forordning 
(EU) nr. DP/2012 (i det følgende benævnt 
"ordningen for små landbrugere"), eller 
små landbrugere i regionerne i den 
yderste periferi, som permanent overfører 
deres bedrift til en anden landbruger.

Or. fr

Ændringsforslag 950
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udbetaling af en pensionsbonus til 
landbrugere, der beslutter at ophøre med 
at drive landbrug for at overdrage deres 
landbrugsbedrifter til unge landbrugere.
Denne bonus kan beløbe sig til 50 % af 
støtten til virksomhedsetablering til unge 
landbrugere i henhold til bestemmelserne 
i stk. 1, litra a), nr. i), og den er knyttet til, 
hvor meget arbejde, der udføres på den 
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overdragede bedrift, med 
maksimalværdien for landbrugsbedrifter, 
der anvender mindst, hvad der svarer til 
en landbrugsarbejdsenhed pr. år.

Or. pt

Ændringsforslag 951
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) førtidspension for landbrugere, som 
beslutter at ophøre med at drive landbrug 
for at overdrage deres bedrifter til en ung 
landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) pensionsrettigheder for landbrugere, 
som permanent overdrager deres bedrift 
til en ung landbruger.

Or. it

Ændringsforslag 953
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) støtte til førtidspension for 
landbrugere, som permanent overdrager 
deres bedrifter til andre landbrugere, 
enten direkte eller gennem offentlige 
organer, hvis funktion er at fremme 
generationsskifte gennem forvaltning af 
jordoverdragelse.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at fremme realistiske og effektive måder at fremme 
generationsskifte gennem jordoverdragelse mellem landbrugere samt at indføre tilgange, som 
nogle medlemsstater har vedtaget, og som letter denne proces, såsom offentlige jordbanker, i 
støtteprogrammerne.

Ændringsforslag 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) førtidspension for landbrugere, som 
permanent overdrager deres bedrift til en 
anden landbruger.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende førtidspensionsordning bør bevares og ikke kun begrænses til små 
landbrugere.

Ændringsforslag 955
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) førtidspension for landbrugere, som 
permanent overdrager deres bedrift til en 
anden landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 956
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) førtidspension for landbrugere, som 
permanent overdrager deres bedrift til en 
anden landbruger.

Or. en

Ændringsforslag 957
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en særlig ordning for vedvarende 
energikilder i landbruget.

Or. en

Ændringsforslag 958
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere i en periode på 
højst tre år, forudsat at de opfylder kravet 
om at benytte sig af bedriftsmæssig 
virksomhedsrådgivning i løbet af hele 
støtteperioden.

Or. de

Ændringsforslag 959
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere og nytilkomne 
landbrugere.

Or. fr

Ændringsforslag 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere og nye 
landbrugere.

Or. fr
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Ændringsforslag 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere og nytilkomne 
landbrugere.

Or. fr

Ændringsforslag 962
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
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere og kvinder i 
landbruget.

Or. it

Ændringsforslag 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere og landbrugere, 
som har udstået deres læretid.

Or. en
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Ændringsforslag 964
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
ydes til unge landbrugere og kan være i 
form af adgang til kapital til 
præferencesatser.

Or. en

Ændringsforslag 965
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte i henhold til stk. 1, litra a), 
nr. ia), til kooperativer, hvor et flertal af 
medlemmerne er unge landbrugere.

Or. pt

Ændringsforslag 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
ikke-landbrugsmæssige 
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landdistrikter. mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter, under streng anvendelse af 
kravene i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
CSF/2012, som anfører, at 
medlemsstaterne og Kommissionen sørger 
for, at ligestillingen mellem mænd og 
kvinder samt integrationen af 
kønsaspektet fremmes under 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne. Medlemsstaterne og 
Kommissionen træffer passende 
foranstaltninger for at forhindre enhver 
form for forskelsbehandling på grund af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 967
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, til 
ikke-landbrugsmæssige
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter, til lokalsamfundsstyrede 
lokale udviklingspartnerskaber, lokale 
aktionsgrupper samt andre 
sammenslutninger og netværk til 
udvikling af landdistrikter.

Or. en
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Ændringsforslag 968
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til små og mellemstore 
landbrugsbedrifter, kooperativer og  
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. (CMO/2012).

Or. pt

Ændringsforslag 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, til 
andre indbyggere i landdistrikterne og 
ikke-landbrugsmæssige
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
ikke-landbrugsmæssige
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
som er tilknyttet land- og skovbrug i 
landdistrikter, herunder turisme.

Or. de

Ændringsforslag 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder
i landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til
SMV'er i landdistrikter.

Or. es

Begrundelse

Landbrugsvirksomheder og SMV'er bør ligeledes have lov til at diversificere.

Ændringsforslag 972
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder
i landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
SMV'er i landdistrikter.

Or. es

Begrundelse

Dette gælder for begge ændringsforslag. At forsøge at sikre, at diversificering ikke begrænses 
efter størrelse eller delsektor, samt at tage højde for kooperativernes rolle.

Ændringsforslag 973
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
i landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
ikke-landbrugsmæssige virksomheder i 
landdistrikter.

Or. en

Begrundelse

Innovation og diversificering i landbruget bør ikke begrænses til mikrovirksomheder og små 
virksomheder.

Ændringsforslag 974
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
i landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
ikke-landbrugsmæssige virksomheder i 
landdistrikter.

Or. en

Begrundelse

Innovation og diversificering i landbruget skal ikke begrænses til mikrovirksomheder og små 
virksomheder. Alle aktiviteter, herunder store bioraffinaderier, skal fremmes og støttes. Disse 
aktiviteter vil medføre nye erhvervsmuligheder og indkomstdiversificering for landbrugerne 
og andre aktører inden for udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Or. es

Begrundelse

Landbrugsvirksomheder bør også kunne diversificere.

Ændringsforslag 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Or. es

Begrundelse

Landbrugsvirksomheder bør også kunne udføre diversificeringsaktiviteter.

Ændringsforslag 977
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen og små og 
mellemstore landbrugsvirksomheder, der 
diversificerer til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter, og til ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til små og mellemstore virksomheder, 
kooperativer, producentorganisationer, 
der er anerkendt i henhold til artikel 106 i 
fusionsmarkedsordningsforordningen, til 
landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, som 
diversificerer sine aktiviteter til 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i 
landdistrikter.

Or. en



AM\909362DA.doc 133/168 PE492.949v01-00

DA

Ændringsforslag 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
samt sådanne virksomheder, som leverer 
landbrugstjenesteydelser, i landdistrikter.

Or. fr

Ændringsforslag 979
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 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
samt til levering af 
landbrugstjenesteydelser i landdistrikter.

Or. it

Ændringsforslag 980
Carlo Fidanza
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. ii), 
ydes til landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen, der diversificerer 
til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, og til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter, herunder til 
turismeaktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii), 
ydes til de små bedrifter som defineret af 
medlemsstaterne.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii), 
ydes til de bedrifter, som opfylder de 
kriterier, der er fastsat i afsnit II, kapitel 
1, artikel 9, i forordning (EU) nr. 
DP/2012, samt små bedrifter som 
defineret af medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Foranstaltninger til virksomhedsetablering bør bidrage til udvikling af alle aktive 
landbrugsvirksomheder, herunder udviklingen af små bedrifter.

Ændringsforslag 982
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii), 
ydes til de små bedrifter som defineret af 
medlemsstaterne.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii), 
ydes til de små bedrifter som defineret af 
denne forordning og medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 983
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes i 
landdistrikter til ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
kooperativer og producentorganisationer, 
som er anerkendt i henhold til artikel 106 
i forordning (EU) nr. (CMO/2012) samt til 
landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen.

Or. pt

Ændringsforslag 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen og 



PE492.949v01-00 136/168 AM\909362DA.doc

DA

til andre indbyggere i landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
som har tilknytning til land- og skovbrug,
i landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Or. de

Ændringsforslag 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter, forudsat at de har 
tilknytning til projekter, der skaber 
økonomiske fordele for 
landbrugssektoren, samt til landbrugere 
eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen.

Or. it
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Ændringsforslag 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder
i landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
SMV'er i landdistrikter samt til 
landbrugere eller medlemmer af 
landbrugshusholdningen.

Or. es

Begrundelse

Landbrugsvirksomheder bør også have lov til at diversificere.

Ændringsforslag 988
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
i landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Or. en

Begrundelse

Innovation og diversificering i landbruget bør ikke begrænses til mikrovirksomheder og små 
virksomheder.

Ændringsforslag 989
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder
i landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Or. en

Begrundelse

Innovation og diversificering i landbruget skal ikke begrænses til mikrovirksomheder og små 
virksomheder. Alle aktiviteter, herunder store bioraffinaderier, skal fremmes og støttes. Disse 
aktiviteter vil medføre nye erhvervsmuligheder og indkomstdiversificering for landbrugerne 
og andre aktører inden for udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Or. es

Begrundelse

Landbrugsvirksomheder bør også kunne diversificere.

Ændringsforslag 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Or. es

Begrundelse

Landbrugsvirksomheder bør også kunne udføre diversificeringsaktiviteter.

Ændringsforslag 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen og 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
der leverer landbrugstjenesteydelser.

Or. fr

Ændringsforslag 993
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 20 – stk. 2 – afsnit 4



PE492.949v01-00 140/168 AM\909362DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen og 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
der leverer landbrugstjenesteydelser.

Or. it

Ændringsforslag 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter, til små 
landbrugsfødevareforarbejdningsvirksom-
heder samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Or. fr

Ændringsforslag 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen.

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes til 
ikke-landbrugsmæssige 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter samt til landbrugere eller 
medlemmer af landbrugshusholdningen, 
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herunder til etablering eller udvikling af 
små slagterier.

Or. en

Ændringsforslag 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
landbrugere, der deltager i ordningen for 
små landbrugere, på tidspunktet for 
indgivelsen af deres støtteansøgning for 
mindst ét år, og som forpligter sig til 
permanent at overføre hele deres bedrift 
og de tilsvarende betalingsrettigheder til 
en anden landbruger. Støtten betales fra 
overførselsdatoen indtil den 31. december 
2020.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 997
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
landbrugere, der deltager i ordningen for 
små landbrugere, på tidspunktet for 
indgivelsen af deres støtteansøgning for 
mindst ét år, og som forpligter sig til 
permanent at overføre hele deres bedrift 
og de tilsvarende betalingsrettigheder til 
en anden landbruger. Støtten betales fra 
overførselsdatoen indtil den 31. december 

udgår
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2020.

Or. en

Ændringsforslag 998
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
landbrugere, der deltager i ordningen for 
små landbrugere, på tidspunktet for 
indgivelsen af deres støtteansøgning for 
mindst ét år, og som forpligter sig til
permanent at overføre hele deres bedrift og 
de tilsvarende betalingsrettigheder til en 
anden landbruger. Støtten betales fra 
overførselsdatoen indtil den 31. december 
2020.

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
landbrugere, som permanent overdrager
hele deres bedrift og de tilsvarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger. Støtten betales i mindst to 
rater svarende til 120 % af de 
betalingsrettigheder, der er fastsat for en 
femårig periode fra overførselsdatoen.
Medlemsstaterne fastsætter betingelserne 
for ydelsen af denne støtte.

Or. ro

Ændringsforslag 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
landbrugere, der deltager i ordningen for 
små landbrugere, på tidspunktet for 
indgivelsen af deres støtteansøgning for 
mindst ét år, og som forpligter sig til 
permanent at overføre hele deres bedrift og 
de tilsvarende betalingsrettigheder til en 
anden landbruger. Støtten betales fra 
overførselsdatoen indtil den 31. december 
2020.

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
landbrugere, der deltager i den frivillige 
ordning for små landbrugere, på 
tidspunktet for indgivelsen af deres 
støtteansøgning for mindst ét år, og som 
forpligter sig til permanent at overføre hele 
deres bedrift og de tilsvarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger. Støtten betales fra 
overførselsdatoen indtil den 31. december 
2020.
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Or. es

Ændringsforslag 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte i henhold til stk. 1, litra 
ca), til landbrugere, som har drevet 
landbrug i mindst 10 år, som er mindst 
65 år, og som forpligter sig til permanent 
at overdrage hele deres bedrift med de 
tilsvarende betalingsrettigheder til en ung 
landbruger og til definitivt at ophøre med 
at drive erhvervsmæssig 
landbrugsvirksomhed.

Or. it

Ændringsforslag 1001
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte i henhold til stk. 1, litra 
ca), til landbrugere, som har drevet 
landbrug i mindst 10 år, som er mindst 
60 år, og som forpligter sig til permanent 
at overdrage hele deres bedrift og de 
tilsvarende betalingsrettigheder til en 
anden landbruger og til definitivt at 
ophøre med at drive erhvervsmæssig 
landbrugsvirksomhed.

Or. en
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Ændringsforslag 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte i henhold til stk. 1, litra 
ca), til landbrugere, som har drevet 
landbrug i mindst 10 år, som er mindst 
60 år, og som forpligter sig til permanent 
at overdrage hele deres bedrift og de 
tilsvarende betalingsrettigheder til en 
anden landbruger og til definitivt at 
ophøre med at drive erhvervsmæssig 
landbrugsvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Aldersgrænsen for førtidspensionsordningen bør være lavere end 65 år.

Ændringsforslag 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte i henhold til stk. 1, litra 
ca), til landbrugere, som har drevet 
landbrug i mindst 10 år, som er mindst 
60 år, og som forpligter sig til permanent 
at overdrage hele deres bedrift og 
herunder permanent overdrage de 
tilsvarende betalingsrettigheder til en 
anden landbruger og til definitivt at 
ophøre med at drive erhvervsmæssig 
landbrugsvirksomhed.

Or. es
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Begrundelse

Ordningen for ophør af landbrugsvirksomhed og førtidspension bør genindføres med henblik 
på at fremme generationsskifte.

Ændringsforslag 1004
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
seks måneder fra datoen for beslutningen 
om at yde støtte.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan, herunder en 
konsekvensanalyse af de miljømæssige 
resultater. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
seks måneder fra datoen for beslutningen 
om at yde støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
seks måneder fra datoen for beslutningen 
om at yde støtte.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
tolv måneder fra datoen for beslutningen 
om at yde støtte.

Or. fr
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Ændringsforslag 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
seks måneder fra datoen for beslutningen 
om at yde støtte.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
et år fra datoen for beslutningen om at yde 
støtte.

Or. ro

Ændringsforslag 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre 
tærskler for landbrugsbedrifters adgang 
til støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
og artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre 
grænse for støtte i henhold til stk. 1, 
litra a), nr. i), skal være betydeligt højere 
end den øvre tærskelværdi for støtte i 
henhold til stk. 1, litra a), nr. iii). Støtten 
er dog begrænset til bedrifter under 
definitionen af mikrovirksomheder og 
små virksomheder.

udgår

Or. es

Begrundelse

Der bør ikke være nogen grænser for generationsskifte ud over rentabilitet og de unge 
landbrugeres evne til at gennemføre deres forretningsplaner på en vellykket måde.
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Ændringsforslag 1008
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre 
tærskler for landbrugsbedrifters adgang 
til støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
og artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre 
grænse for støtte i henhold til stk. 1, 
litra a), nr. i), skal være betydeligt højere 
end den øvre tærskelværdi for støtte i 
henhold til stk. 1, litra a), nr. iii). Støtten 
er dog begrænset til bedrifter under 
definitionen af mikrovirksomheder og 
små virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre 
tærskler for landbrugsbedrifters adgang 
til støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
og artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre 
grænse for støtte i henhold til stk. 1, 
litra a), nr. i), skal være betydeligt højere 
end den øvre tærskelværdi for støtte i 
henhold til stk. 1, litra a), nr. iii). Støtten 
er dog begrænset til bedrifter under 
definitionen af mikrovirksomheder og 
små virksomheder.

udgår

Or. es
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Begrundelse

Der bør ikke være nogen grænser for generationsskifte ud over rentabilitet og de unge 
landbrugeres evne til at gennemføre deres forretningsplaner på en vellykket måde.

Ændringsforslag 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre 
tærskler for landbrugsbedrifters adgang til 
støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), og 
artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre grænse 
for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
skal være betydeligt højere end den øvre 
tærskelværdi for støtte i henhold til stk. 1, 
litra a), nr. iii). Støtten er dog begrænset til 
bedrifter under definitionen af 
mikrovirksomheder og små virksomheder.

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre 
tærskler for landbrugsbedrifters adgang til 
støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), og 
artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre grænse 
for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
skal være betydeligt højere end den øvre 
tærskelværdi for støtte i henhold til stk. 1, 
litra a), nr. iii). Støtten gives til bedrifter, 
der falder ind under definitionen af aktive 
landbrugere og mikrovirksomheder og 
små virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 1011
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre 
tærskler for landbrugsbedrifters adgang til 
støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), og 
artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre grænse 
for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
skal være betydeligt højere end den øvre 
tærskelværdi for støtte i henhold til stk. 1, 

Medlemsstaterne definerer øvre og nedre 
tærskler for landbrugsbedrifters adgang til 
støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), og 
artikel 1, litra a), nr. iii). Den nedre grænse 
for støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
skal være betydeligt højere end den øvre 
tærskelværdi for støtte i henhold til stk. 1, 
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litra a), nr. iii). Støtten er dog begrænset til 
bedrifter under definitionen af 
mikrovirksomheder og små virksomheder.

litra a), nr. iii). Disse tærskler tager højde 
for samarbejde mellem små bedrifter.
Støtten er dog begrænset til bedrifter, der 
falder ind under definitionen af 
mikrovirksomheder og små virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1012
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – underafsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), nr. i), 
kan ligeledes anvendes til køb og/eller 
forpagtning af:
a) jord
b) udstyr og maskiner
c) lader
i form af en bankgaranti til forpagtnings-
og/eller købekontrakter for jord og dertil 
knyttede kapitalinvesteringer.
I så fald tilføjes denne støtte til 
standardbeløbet, og den er underlagt de 
satser, der er angivet i bilag I, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 18.  

Or. it

Ændringsforslag 1013
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ligeledes ydes støtte i henhold til 
stk. 1, litra a), nr. i), i forbindelse med 
oprettelse af innovative 
finansieringsinstrumenter til at lette 
bæredygtige ændringer i 
arealanvendelsen for nytilkomne 
landbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 1014
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan også ydes støtte i henhold til 
stk.1, litra a), nr. i) i forbindelse med unge 
landbrugeres forpagtning af jord i form af 
en bankgaranti for 
jordforpagtningskontrakter og støtte til 
rentesatser. I så fald lægges denne støtte 
til standardbeløbet, og den er underlagt de 
satser, der er angivet i bilag I, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 18.  

Or. it

Ændringsforslag 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan også ydes støtte i henhold til 
stk.1, litra a), nr. i) i forbindelse med unge 
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landbrugeres forpagtning af jord i form af 
en bankgaranti for 
jordforpagtningskontrakter samt støtte til 
rentesatser og skattefritagelser.

Or. es

Begrundelse

Det er afgørende, at de unge landbrugeres muligheder fremmes, og at der overvejes andre 
måder at indføre støtte til unge landbrugere i form af yderligere incitamenter såsom 
oprettelse af jordbanker eller jordoverdragelsestjenester, incitamenter til at øge bedrifternes 
størrelse, skattefritagelser osv.

Ændringsforslag 1016
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), består 
af et fast beløb, som udbetales i mindst to 
rater over en periode på højst fem år. Rater 
kan være degressive. Betalingen af den 
sidste rate under stk. 1, litra a), nr. i) og 
ii) er betinget af, at forretningsplanen 
gennemføres korrekt.

5. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), består 
af et fast beløb over en periode på højst 
fem år eller antager andre former såsom 
en låne- eller rentegaranti. I tilfælde af 
standardbeløb kan raterne være 
degressive.

Senest fem år efter datoen for den enkelte 
afgørelse om ydelse af støtte vurderer den 
kompetente myndighed, om 
forretningsplanen overholdes. Under 
hensyntagen til de omstændigheder, 
hvorunder forretningsplanen 
gennemføres, fastsætter medlemsstaterne 
vilkårene for inddrivelse af allerede 
udbetalt støtte, hvis støttemodtageren ikke 
har opfyldt bestemmelserne i 
forretningsplanen på tidspunktet for 
vurderingen.

Or. fr
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Ændringsforslag 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), består 
af et fast beløb, som udbetales i mindst to
rater over en periode på højst fem år. Rater
kan være degressive. Betalingen af den 
sidste rate under stk. 1, litra a), nr. i) og ii) 
er betinget af, at forretningsplanen 
gennemføres korrekt.

5. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), består 
af et fast beløb, som udbetales i en eller 
flere rater over en periode på højst fem år.
Såfremt det besluttes at opdele betalingen 
i rater, kan disse være degressive. I det 
tilfælde er betalingen af den sidste rate 
under stk. 1, litra a), nr. i) og ii) betinget af, 
at forretningsplanen gennemføres korrekt.

Or. en

Begrundelse

For at forenkle reglerne foreslår vi, at der gives lov til, at præmien til unge landbrugere kan 
udbetales på én gang. Personer, der begynder at drive landbrug, har almindeligvis behov for 
at kunne foretage meget store investeringer, bl.a. på grund af behovet for at sikre en 
hensigtsmæssig teknisk infrastruktur, for at tilpasse bedriften til standarderne og sikre kvalitet 
og sikkerhed i produktionen. Derfor kan støtte i én rate retfærdiggøres, da det ville gøre det 
muligt hurtigt at træffe nødvendige foranstaltninger på bedriften. Behovet for effektivitet kan 
reguleres af den pågældende medlemsstat, idet denne kan indføre et krav om opgørelse af, 
hvordan præmien blev anvendt.

Ændringsforslag 1018
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den maksimale støtte til stk. 1, litra a), 
er fastlagt i bilag I. Medlemsstaterne 
fastsætter størrelsen af støtten i henhold til 
stk. 1, litra a), nr. i) og ii), idet der også 
tages hensyn til den socioøkonomiske 
situation i programområdet.

6. Den maksimale støtte til stk. 1, litra a), 
er fastlagt i bilag I. Dette beløb omfatter 
ikke støtte i form af en bankgaranti, som 
omhandlet i artikel 20, stk. 4, afsnit 2a.
Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af 
støtten i henhold til stk. 1, litra a), nr. i) og 
ii), idet der også tages hensyn til den 
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socioøkonomiske situation i 
programområdet.

Or. fr

Ændringsforslag 1019
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
godtgørelse til de landbrugere, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), og som er 
mindst 65 år, uden at dette betragtes som 
statsstøtte.

Or. ro

Ændringsforslag 1020
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal 
svare til 120 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal 
svare til 120 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal 
svare til 120 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal 
svare til 120 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere.

7. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal 
svare til 150 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere, udbetalt i 
årlige rater eller som et engangsbeløb.

Or. en
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Begrundelse

Vi foreslår, at støtteniveauet hæves væsentligt, til mindst 150 % af den årlige betaling inden 
for rammerne af søjle I. Vi er godkender desuden støtte i form af et sammenlagt 
engangsbeløb.

Ændringsforslag 1024
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne tager de berørte 
landdistrikters sociale og miljømæssige 
forhold i betragtning, inden de 
iværksætter denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende minimumsindholdet af 
forretningsplaner og de kriterier, som 
medlemsstaterne skal anvende ved 
fastlæggelsen af de i stk. 4 omhandlede 
tærskler.

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende minimumsindholdet af 
forretningsplaner.

Or. en
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Ændringsforslag 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Førtidspension

1. Der ydes støtte under denne 
foranstaltning til:
a) landbrugere, der beslutter at ophøre 
med at drive landbrug for at overdrage 
deres bedrift til andre landbrugere
b) arbejdstagere i landbruget, der 
beslutter at ophøre definitivt med alt 
landbrugsarbejde efter overdragelsen af 
bedriften.
2. Overdrageren skal:
a) være mindst 55 år, men endnu ikke 
have nået den normale pensionsalder på 
tidspunktet for overdragelsen, eller være 
højst ti år yngre end den normale 
pensionsalder i den pågældende 
medlemsstat på overdragelsestidspunktet
b) ophøre definitivt med at drive 
erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed
c) have drevet landbrug i de sidste ti år 
forud for overdragelsen.
3. Overtageren skal:
a) efterfølge overdrageren ved at etablere 
sig i henhold til bestemmelserne i 
artikel 20, stk. 2, eller b) være en 
landbruger, der er yngre end 50 år, eller 
en privatretlig juridisk person og overtage 
den af overdrageren frigjorte bedrift med 
henblik på at øge størrelsen af sin bedrift.
4. Arbejdstageren i landbruget skal:
a) være mindst 55 år, men endnu ikke 
have nået den normale pensionsalder, 
eller være højst ti år yngre end den 
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normale pensionsalder i den pågældende 
medlemsstat
b) i de forudgående fem år have anvendt 
mindst halvdelen af sin arbejdstid på 
landbrugsarbejde som medhjælpende 
familiemedlem eller som arbejdstager i 
landbruget
c) have været beskæftiget på 
overdragerens bedrift i en periode, der 
mindst svarer til to års 
fuldtidsbeskæftigelse, i de sidste fire år 
forud for overdragerens 
førtidspensionering
d) være omfattet af en social 
sikringsordning.
5. Der må højst ydes støtte til 
førtidspensionering i 15 år for 
overdrageren og for arbejdstageren i 
landbruget. Støtten må ikke udbetales, 
efter at overdrageren er fyldt 70 år, og 
efter at arbejdstageren har nået normal 
pensionsalder.
Hvis medlemsstaten udbetaler 
alderspension til en overdrager, ydes 
støtten til førtidspensionering som et 
tillæg, der beregnes under hensyntagen til 
den nationale alderspensions størrelse.
6. Den maksimale støtte er fastlagt i 
bilag I.

Or. es

Begrundelse

Denne artikel skulle ikke have været slettet, eftersom den pågældende foranstaltning bidrager 
til at lette generationsskifte. Den bør derfor genindføres i teksten.

Ændringsforslag 1027
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse 
i landdistrikterne

Basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse 
i landdistrikterne samt beskyttelse og 
genoprettelse af naturarven

Or. de

Ændringsforslag 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udarbejdelse og ajourføring af planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende serviceydelser og af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder 
af høj naturværdi

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1029
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende serviceydelser og af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder 
af høj naturværdi

a) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner i 
landdistrikterne og deres grundlæggende 
serviceydelser

Or. de
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Ændringsforslag 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende serviceydelser og af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder af 
høj naturværdi

a) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner i 
landdistrikterne og deres grundlæggende 
serviceydelser, af tjenesteydelser af værdi 
for landbruget og skovbruget og af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder af 
høj naturværdi

Or. de

Ændringsforslag 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende serviceydelser og af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder af 
høj naturværdi

a) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner i 
landdistrikterne, herunder i et GIS-system, 
og for deres grundlæggende serviceydelser 
og af beskyttelses- og forvaltningsplaner 
for Natura 2000-områder og andre områder 
af høj naturværdi

Or. ro

Ændringsforslag 1032
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 21 –  stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

а) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende serviceydelser og af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder af 
høj naturværdi

а) udarbejdelse og ajourføring af planer for 
udviklingen af kommuner og landsbyer i 
landdistrikterne og deres grundlæggende 
serviceydelser og af beskyttelses- og 
forvaltningsplaner for Natura 2000-
områder og andre områder af høj 
naturværdi

Or. bg

Ændringsforslag 1033
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udarbejdelse og ajourføring af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
NATURA 2000-områder, områder, der er 
omfattet af vandrammedirektivet og andre 
områder af høj naturværdi, samt 
overvågning

Or. de

Ændringsforslag 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre
infrastrukturer, herunder investeringer i 
vedvarende energi

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for 
infrastrukturer, der er nødvendige for 
fornyelse og udvikling af landsbyer

Or. ro
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Ændringsforslag 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
vedvarende energi

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer

Or. de

Ændringsforslag 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
vedvarende energi

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, navnlig udvikling og 
udvidelse af lokale afsætning- og 
værditilvækstkæder, herunder 
investeringer i vedvarende energi, 
energieffektive systemer og bæredygtige 
systemer til ressource- og 
affaldsforvaltning

Or. de

Ændringsforslag 1037
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
vedvarende energi

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
landbrugsturisme og vedvarende energi, 
som overholder bæredygtighedskriterier

Or. en

Ændringsforslag 1038
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
vedvarende energi

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
decentraliserede 
energibesparelsesforanstaltninger og
vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
vedvarende energi

b) investeringer i jobskabelse, forbedring 
og udbygning af alle former for mindre 
infrastrukturer, herunder investeringer i 
turisme i landdistrikterne og vedvarende 
energi

Or. en
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Ændringsforslag 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) affolkning af og tiltrækning af unge 
mennesker til landdistrikterne hænger 
sammen med tilsvarende investeringer i 
infrastrukturen i landdistrikterne, som 
skal finansieres af medlemsstaterne på en 
sammenhængende måde, således at der 
sikres en bedre samordning med andre 
politikker

Or. ro

Ændringsforslag 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og 
kultur, og den dertil knyttede 
infrastruktur

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1042
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur, under 
prioritering af lokalsamfundsstyrede 
lokale udviklingsinitiativer, som ejes, 
styres og kontrolleres af lokalsamfundet, 
ved hjælp af ejerskabsmodeller, såsom 
lokale sammenslutninger og 
samfundsfonde, med demokratisk 
forvaltning og deltagelse af 
lokalbefolkningen

Or. en

Ændringsforslag 1043
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring, 
opretholdelse eller udvidelse af lokale 
grundlæggende tjenesteydelser af almen 
interesse for befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur, 
navnlig primære sundhedsydelser 
(herunder sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse), uddannelse 
(herunder strukturer såsom private 
dagplejer og vuggestuer), boliger og 
arbejdsformidlingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 1044
Wojciech Michał Olejniczak
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid, 
uddannelse (børnehave, skole og 
aktiviteter uden for den almindelige 
skolegang) og kultur, og den dertil 
knyttede infrastruktur

Or. pl

Ændringsforslag 1045
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder information, 
formidling, fritid og kultur, og den dertil 
knyttede infrastruktur

Or. it

Ændringsforslag 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
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tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder håndværk og 
fritidsaktiviteter samt kulturelle 
aktiviteter, og den dertil knyttede 
infrastruktur

Or. fr

Ændringsforslag 1047
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur, 
navnlig pleje- og forebyggelsesfaciliteter 
på sundhedsområdet

Or. en

Ændringsforslag 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder sundhedspleje, 
transport, fritid, kultur og den dertil 
knyttede infrastruktur

Or. ro
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Ændringsforslag 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder fritid og kultur, 
og den dertil knyttede infrastruktur

d) investeringer i etablering, forbedring 
eller udvidelse af lokale grundlæggende 
tjenesteydelser til befolkningen i 
landdistrikterne, herunder sport, fritid og 
kultur, og den dertil knyttede infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 1050
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i oprettelse, forbedring 
eller udvidelse af lokale netværk inden for 
aktiviteter, der ligger nedstrøms i forhold 
til landbrug, samt i den sociale sfære

Or. de

Begrundelse

Kvinder spiller en central rolle i forbindelse med diversificering af landbrugsaktiviteter (f.eks. 
direkte markedsføring, turisme, gårdcaféer mv.) samt i forbindelse med ydelse af sociale 
tjenesteydelser i landdistrikter (ældrepleje, børnepasning mv.). Der bør tages behørigt hensyn 
hertil, når der investeres i grundlæggende tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) investeringer i programmer mellem 
landbrugere og lokale virksomheder for at 
skaffe korte forsyningskæder til 
befolkningen og sikre adgang til 
kvalitetsprodukter til tilgængelige priser 
for alle medlemmer af samfundet

Or. en


