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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0627),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0340/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
luxembourgske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 8. marts 20121,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 
20122,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. maj 20123,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. påpeger, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, 
kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, 
før der er opnået enighed om forslaget til forordning om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020;

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Det samme retsgrundlag bør anvendes for alle retsakter af reformpakken.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes. 

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

For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år. 
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte til landbrugere, hvis de 
forpligter sig til at overdrage hele deres 
bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger. Med henblik på at gøre 
foranstaltningerne mere attraktive, bør en 
sådan støtte tage form af enkeltbetaling.

Or. en

Begrundelse

Se de tilsvarende ændringsforslag til artikel 20, stk. 1, 2 og 7.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, herunder "grønne" 
krav for direkte betalinger, i 
overensstemmelse med "forureneren 
betaler"-princippet. I mange situationer 
øger de synergier, der hidrører fra fælles 
forpligtelser fra en gruppe af landbrugere 
eller en gruppe af arealforvaltere, de 
miljø- og klimamæssige fordele. Men en 
fælles indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 30 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er omfattet af 
gennemførelsen af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter1, 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fulgle2 eller Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
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fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger3.
_____________
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
2 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Se de tilsvarende ændringsforslag til artikel 29 og artikel 64, stk. 5, litra a.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Se det tilsvarende ændringsforslag til artikel 30.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forelægger et separat lovforslag om obligatoriske biofysiske kriterier for 
afgrænsning af områder med betydningsfulde naturlige begrænsninger, så snart alle 
nødvendige data til konsekvensanalysen for sådanne kriterier og passende tærskler er til 
rådighed, senest ved udgangen af 2015. I mellemtiden skal medlemsstaterne kunne opretholde 
eller tilpasse deres nuværende afgrænsninger, som de finder mest hensigtsmæssige under 
overholdelse af bestemmelserne i WTO-Marrakeshaftalen om landbrug.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) Med henblik på at lette 
programmeringen, bør den årlige 
medlemsstats fordeling fastlægges i et 
bilag til denne forordning. Beføjelsen til 
at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten bør 
uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med tilpasning af bilaget, der 
er nødvendigt ved afgørelser, der er truffet 
af medlemsstaterne, om at overføre midler 
mellem EGFL og ELFUL.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af midler mellem medlemsstaterne bør ikke afgøres af en gennemførelsesretsakt, 
men være en del af retsakten (se ændring til artikel 64).

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Præcisering. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Da målene for ELFUL i artikel 4 og 5 også vedrører foranstaltninger rettet mod 
landdistrikter uden for landbrugssektoren, bør målet for ELFUL formuleres på en mere 
inklusiv måde. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) landbrugets konkurrenceevne 1) landbrugets konkurrenceevne og 
skovbrug;

Or. en

Begrundelse

Konkurrenceevnens målsætning bør ikke være begrænset til landbrugssektoren. 
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) styrkelse af konkurrenceevnen for alle 
typer landbrug og forøgelse af bedrifternes 
levedygtighed med fokus på følgende 
områder:

2) styrkelse af konkurrenceevnen for alle 
typer landbrug og skovbrug og forøgelse af 
bedrifternes levedygtighed med fokus på 
følgende områder:

a) lettelse af omstruktureringen af 
bedrifter, der står over for store 
strukturelle problemer, navnlig bedrifter 
med en lav grad af markedsdeltagelse, 
markedsorienterede bedrifter i bestemte 
sektorer og landbrug med behov for 
diversificering af landbruget

a) fremme investeringer i innovative 
landbrugsteknologier og lette deres 
diffusion og optagning;

b) fremme af generationsfornyelsen i 
landbruget.

b) fremme adgangen til 
landbrugssektoren for nye og fuldt 
kvalificerede medlemmer, herunder
generationsfornyelsen;

c) forbedre de økonomiske resultater af 
alle slags landbrug, øge 
erhvervsfrekvensen, orientering og 
diversificering;
d) fremme omstruktureringen af 
landbrug, som står over for store 
strukturelle problemer.

Or. en

Begrundelse

Omfanget af begrebet konkurrenceevne bør udvides for, at den svarer til udfordringerne for 
landbrugets levedygtighed i EU.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, som er afhængige af 
landbruget og skovbruget, med fokus på 
følgende områder:

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, som er præget af landbruget 
og skovbruget, med fokus på følgende 
områder:

Or. en

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forbedre dyrevelfærd;

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) reduktion af udledningen af 
nitrogenoxid og methanemissioner fra 
landbruget

d) reduktion af udledningen af drivhusgas 
og ammoniakemissioner fra landbruget og 
forbedre luftkvaliteten; 

Or. en

Begrundelse

Der bør anvendes en bredere definition for drivhusgasbegrænsninger.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme af kulstofbinding inden for 
landbrug og skovbrug 

e) fremme opbevaring og udfældning af 
kulstof inden for landbrug og skovbrug

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) en indikatorplan, som for hver af de EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, der er omfattet af 
programmet, omfatter indikatorerne og de 
udvalgte foranstaltninger med planlagte 
output og forventede udgifter fordelt 
mellem offentlige og private 

j) en indikatorplan, som for hver af de EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne, der er omfattet af 
programmet, omfatter indikatorerne og de 
udvalgte foranstaltninger med planlagt 
proces og politik, der fokuserer på output 
og forventede udgifter fordelt mellem 
offentlige og private; 

Or. en

Begrundelse

For at sikre en klar forbindelse mellem politiske målsætninger for udviklingen af 
landdistrikterne og beviser i programmeringsdokumenterne, der berettiger specifikke 
målsætninger, hvor intervention er påkrævet, er det nødvendigt at fastholde et fokus på 
politiske målsætninger i programmet for de resultatorienterede foranstaltninger. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en særskilt specifik indikatorplan med 
planlagte output og planlagte udgifter 

c) en særskilt specifik indikatorplan med 
planlagt proces og politik, der fokuserer 
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fordelt mellem offentlige og private. på output og planlagte udgifter fordelt 
mellem offentlige og private. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre en klar forbindelse mellem politiske målsætninger for udviklingen af 
landdistrikterne og beviser i programmeringsdokumenterne, der berettiger specifikke 
målsætninger, hvor intervention er påkrævet, er det nødvendigt at fastholde et fokus på 
politiske målsætninger i programmet for de resultatorienterede foranstaltninger. 

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Godkendelsen, der er nævnt i stk. 1, 
bør anses for at være givet, hvis 
Kommissionen ikke har truffet en 
afgørelse om anmodningen efter en 
periode på to måneder fra modtagelsen af 
anmodningen. 

Or. en

Begrundelse

Programændringer bør ikke være genstand for lange beslutningsprocedurer.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtten kan også dække udgifter i 
forbindelse med informations- og 
markedsføringsaktiviteter for produkter i 
henhold til de kvalitetskrav, der er nævnt i 
stk. 1, litra a) og litra b.). 

Or. en
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Begrundelse

Informations- og markedsføringsaktiviteter er et vigtigt element for kvalitetsordninger og bør 
være passende for at gøre ordningerne mere attraktive for landmænd, der søger adgang til de 
lokale markeder.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater

a) generelt forbedrer landbrugsbedriftens 
resultater, herunder dens 
ressourceeffektivitet og balancen for 
drivhusgas;

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med nummer 5, er det hensigtsmæssigt at specificere begrebet "samlede 
præstationer" for et landbrug af "grøn vækst".

Ændringsforslag 20

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 og 
forsyning; eller

Or. en
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Ændringsforslag 21

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 og til bæredygtig 
forvaltning af jagtmidler samt forbedring 
af herlighedsværdien for offentligheden af 
et Natura 2000-område eller andre områder 
af høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

Or. en

Begrundelse

At fremme cynegetic midler gennem bæredygtig forvaltning kan bidrage væsentligt til EU's 
biodiversitets politik. I nogle regioner er jagtmidler imidlertid det vigtigste, hvis ikke de 
eneste midler med handelsværdi, der er tilgængelige.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der kan ydes støtte i forbindelse med 
investeringer, der er foretaget af 
landbrugere for at opfylde nyindførte EU-
regler inden for miljøbeskyttelse, 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
dyrevelfærd og arbejdssikkerhed. Disse 
regler skal være nyindført i national 
lovgivning til gennemførelse af 
fællesskabsret og indebære nye 
forpligtelser eller restriktioner i 
landbruget, som har betydelig indvirkning 
på de typiske driftsomkostninger, og som 
vedrører et betydeligt antal landbrugere.
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Or. en

Begrundelse

Den nuværende forordning indeholder bestemmelser om støtte til at overholde nye EF-
standarder (se artikel 31 i forordning (EF) nr. 1698/2005). En lignende bestemmelse bør 
bevares, men begrænses til støtte for specifikke investeringer, der er foretaget af landbrugere. 

Ændringsforslag 23

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) enkeltbetalinger 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

Begrundelse

Se ændring til artikel 20, stk. 7. 

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den nuværende pensionsordning bør bevares og ikke kun begrænses til små landbrugere. Den 
skal dog tilpasses til en højere pensionsalder og omdannes til et fast beløb, der er begrænset 
til et maksimalt beløb på 35,000 EUR (svarende til halvdelen af det nuværende maksimale 
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beløb og halvdelen af det maksimale beløb, der stilles til rådighed for etablering af unge 
landbrugere).

Ændringsforslag 25

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 fordelt på ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter og 
mikrovirksomheder og små virksomheder i 
landdistrikter, herunder turisme.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 26

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 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 regnes fra 
overførselsdatoen indtil den 31. december 
2020.

Or. en

Begrundelse

Støtte til små landmænd, der overfører deres bedrift, bør betales som en enkeltbetaling. 
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Ændringsforslag 27

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 og som ikke er 
under 65 år samt som forpligter sig til 
permanent at overdrage hele deres bedrift 
og de tilsvarende betalingsrettigheder til 
en anden landbruger, og ophøre med at 
drive erhvervsmæssig 
landbrugsvirksomhed definitivt. 

Or. en

Begrundelse

Den nuværende pensionsordning bør bevares og ikke kun begrænses til små landbrugere. Den 
skal dog tilpasses til en højere pensionsalder og omdannes til et fast beløb, der er begrænset 
til et maksimalt beløb på 35,000 EUR (svarende til halvdelen af det nuværende maksimale 
beløb og halvdelen af det maksimale beløb, der stilles til rådighed for etablering af unge 
landbrugere).

Ændringsforslag 28

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), litra i) i forbindelse med 
unge landbrugeres leje af jord i form af 
en bankgaranti for jordlejeaftaler og 
støtte til gebyrer.

Or. en

Begrundelse

Ud over de foreslåede faste betalinger, der understøtter unge landbrugeres 
virksomhedsopstart, opfordres medlemsstaterne til at fremme adgangen til jord for disse 
landbrugere, som er en stor forhindring for oprettelsen af et nyt landbrug i mange europæiske 
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regioner. At sørge for bankgarantier gennem landdistriktsfonde kan give unge landbrugere 
adgang til langsigtede lejekontrakter (og forudbetalinger), mens det er omkostningseffektivt 
for de offentlige udgifter. 

Ændringsforslag 29

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 120 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere. Det 
tilsvarende beløb skal udbetales som en 
enkeltbetaling.

Or. en

Begrundelse

Støtte til små landbrugere, der overfører deres bedrift, bør betales som en enkeltbetaling.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Støtte i henhold til stk. 1, litra ca) skal 
bevilliges til det maksimale beløb, der er 
fastsat i bilag I. 

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tidlige pensionsordning bør bevares og ikke kun begrænses til små
landbrugere. Den skal dog tilpasses til en højere pensionsalder og omdannes til et fast beløb, 
der er begrænset til et maksimalt beløb på 35,000 EUR (svarende til halvdelen af det 
nuværende maksimale beløb og halvdelen af det maksimale beløb, der stilles til rådighed for 
etablering af unge landbrugere).
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Ændringsforslag 31

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 
landboturisme og vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer i infrastruktur til almen 
anvendelse, turistinformation, mindre
turistinfrastruktur, markedsføring af 
landdistrikternes turisttjenester og 
skiltning af turistmæssige lokaliteter

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Begrænsninger i ejerskabet af skove 
fastsat i artikel 36 til 40 gælder ikke for 
tropiske og subtropiske skove og 
træbevoksede arealer på Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer og de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 og de 
franske oversøiske departementer.

2. Begrænsninger i ejerskabet af skove 
fastsat i artikel 23 til 27 gælder ikke for 
tropiske og subtropiske skove og 
træbevoksede arealer på Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer og de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 og de 
franske oversøiske departementer.
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Or. en

Begrundelse

Teknisk korrektion;

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til ti år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
arealforvaltere, kommuner og 
sammenslutninger heraf og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne
ved landbrugets indkomsttab og 
vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til femten år.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater forvaltes fællesarealer af historiske årsager, som vedrører græsning og 
indsamling af brænde, af personer, der i fællesskab gør brug af jorden, som hverken er 
offentligt eller privat ejet.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
andre arealforvaltere, kommuner og 
sammenslutninger heraf og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse i en periode på op til 
fem år.
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Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre bæredygtig anvendelse 
af jorden til landbrugsformål.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, andre arealforvaltere, 
kommuner, statslige skove og deres 
sammenslutninger og skal dække 
omkostninger til:

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, andre arealforvaltere, lokale 
myndigheder og sammenslutninger heraf. I 
tilfælde af statsskove kan der også ydes 
støtte til organer, der forvalter sådanne 
skove, og som er uafhængige af 
statsbudgettet.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er. 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, andre 
arealforvaltere, kommuner og 
sammenslutninger heraf samt til SMV'er til 
investeringer til forbedring af skovenes 
potentiale eller vedrørende forarbejdning 
og markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er. 

Or. en
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af 
SMV'er.

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Ingen 
støtte skal ydes til 
producentsammenslutninger, der ikke 
opfylder kriterierne i definitionen af 
SMV'er

Or. en

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og alle relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. en
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Begrundelse

Præcisering: Alle miljøvenlige landbrugsforanstaltninger skal indebære mere end de grønne 
krav.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af landbrugere eller grupper af 
andre arealforvaltere, er grænseværdien 
30 %.

Ingen støtte fra ELFUL bør ydes for 
forpligtelser, der er omfattet af kapitel 2 i 
afsnit III i forordning (EF) nr. DP/2012. 

Or. en

Begrundelse

Dobbeltbetalinger i henhold til miljøvenligheden og AEM-ordningen skal udelukkes. Der bør 
være en konkret tilskyndelse til kollektive forpligtelser, også for samarbejdet mellem andre 
arealforvaltere eller mellem landbrugere og andre arealforvaltere. Ordlyden bør være i tråd 
med ordlyden i artikel 29, stk. 1.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
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af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er 
iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er 
iværksat af landbrugere eller grupper af 
andre jordforvaltere, er grænseværdien 
30 %.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en konkret tilskyndelse til kollektive forpligtelser, også for samarbejde mellem 
andre arealforvaltere eller mellem landbrugere og andre arealforvaltere. Ordlyden bør være 
i tråd med ordlyden i artikel 29, stk. 1. 

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 46, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne betalinger 
i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning for en periode 
på fire år til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter en ny afgrænsning, 
der er omhandlet i artikel 33, stk. 3. Disse 
betalinger nedsættes gradvis fra det første 
år til 80 % af de modtagne betalinger i 
2013 og slutter, på det fjerde år, på 20 %.

Or. en

Begrundelse

Betalingen skal være aftagende over en periode på fire år, men hvad angår ikrafttrædelsen af 
den nye afgrænsede fleksibilitet kan overlades til medlemsstaterne. Henvisningen til artikel 
33, stk. 3 er en teknisk korrektion.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I medlemsstater, der ikke har 
gennemført den afgrænsning, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 3, inden den 1. 
januar 2014, finder stk. 5 anvendelse på
landbrugere, der modtager betalinger i 
områder, der var berettiget til sådanne 
betalinger i perioden 2007-2013. Efter 
afslutningen af denne afgrænsning 
modtager landbrugere i områder, der 
stadig er støtteberettigede, fuld betaling 
under denne foranstaltning. Landbrugere 
i områder, der ikke længere er 
støtteberettigede, skal fortsat modtage 
betalinger i overensstemmelse med stk. 5.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at komme i betragtning til 
betalingerne i henhold til artikel 32 anses
andre områder end bjergområder for at
have betydelige naturbetingede 
begrænsninger, hvis mindst 66 % af ULA 
opfylder mindst ét af de kriterier, der er 
anført i bilag II, på den angivne 
tærskelværdi. Overholdelsen af denne 
betingelse sikres på det passende niveau 
af lokale administrative enheder ("LAU 
2"-niveau). 

3. Medlemsstater skal udpege områder,
bortset fra bjergområder, som har
betydelige naturbetingede begrænsninger 
og er berettigede til betalinger i henhold 
til artikel 32. Disse områder skal være 
præget af betydelige naturbetingede 
begrænsninger, navnlig ringe jordbonitet 
eller dårlige klimaforhold, og af 
opretholdelse af ekstensivt landbrug, der 
er vigtigt for arealforvaltningen. 

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret 
på objektive kriterier med det formål at 

Vejledende biofysiske kriterier for 
afgrænsning af områder med betydelige 
naturbetingede begrænsninger er opført i 
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udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med 
det første afsnit, men hvor problemet er 
blevet løst gennem investeringer eller 
økonomisk aktivitet.

bilag II.

Kommissionen skal senest den 31. 
december 2015 fremlægge et 
lovgivningsforslag om biofysiske kriterier 
og tilsvarende tærskelværdier, der skal 
anvendes for den fremtidige afgrænsning 
,samt passende regler for finjusteringer 
og overgangsordninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forelægger et separat lovforslag om obligatoriske biofysiske kriterier for 
afgrænsning af områder med betydningsfulde naturlige begrænsninger, så snart alle 
nødvendige data til konsekvensanalysen for sådanne kriterier og passende tærskler er til 
rådighed. I mellemtiden skal medlemsstaterne anvende afgrænsningskriterier, der overholder 
bestemmelserne i WTO-Marrakeshaftalen om landbrug.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne vedlægger deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne:

5. Medlemsstaterne vedlægger deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne og eksisterende eller 
ændret afgrænsning, stk. 2, 3 og 4. 

a) eksisterende eller ændret afgrænsning, 
jf. stk. 2 og 4 
b) den nye afgrænsning af de områder, 
der er nævnt i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forelægger et separat lovforslag om obligatoriske biofysiske kriterier for 
afgrænsning af områder med betydningsfulde naturlige begrænsninger, så snart alt 
nødvendigt data til konsekvensanalysen, for sådanne kriterier og passende tærskler, er til 
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rådighed. I mellemtiden skal medlemsstaterne anvende afgrænsningskriterier, der overholder 
bestemmelserne i WTO-Marrakeshaftalen om landbrug.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for dyrevelfærd ydes kun for 
forpligtelser, der er mere vidtgående end de 
relevante obligatoriske normer, som er 
fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012 og andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Disse relevante krav 
identificeres i programmet.

2. Betalinger for dyrevelfærd ydes kun for 
forpligtelser, der er mere vidtgående end de 
relevante obligatoriske normer, som er 
fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012 og andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Disse relevante krav 
identificeres i programmet.

De pågældende forpligtelser indgås for en 
periode på et år, som kan forlænges.

De pågældende forpligtelser indgås for en 
periode på et til syv år, som kan forlænges.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger og andre 
arealforvaltere, der på frivilligt grundlag 
påtager sig at gennemføre operationer, som 
omfatter en eller flere forpligtelser 
vedrørende miljøvenligt skovbrug. 
Organer, der forvalter statsejede skove, kan 
også drage fordel af støtten, hvis de er 
uafhængige af statens budget.

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) kollektive tilgange til miljøprojekter og 
igangværende miljøpraksis

g) koordinerede tilgange til miljøprojekter 
og igangværende miljøpraksis

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes kun 
til nyoprettede klynger og netværk, og 
dem, der iværksætter en for dem ny 
aktivitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne eller grupper af 
landbrugere, til præmier til forsikring af 
afgrøder, dyr og planter mod økonomiske 
tab som følge af ugunstige vejrforhold og 
dyre- eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb
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Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller ugunstige 
vejrforhold, herunder udkast; 

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde eller forsikring, som yder 
kompensation til landbrugere, som oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
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i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller ugunstige 
vejrforhold eller er udsat for et voldsomt 
fald i deres indkomst. 

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen foreligger en 
midtvejsrevision for Europa-Parlamentet 
og Rådet vedrørende gennemførelsen af 
risikostyringsforanstaltningen og foreslår, 
hvis det er nødvendigt, passende 
lovgivningsmæssige forslag til forbedring. 

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
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skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

skadedyrsangreb, hvilket resulterer i en
reduktion af den årlige produktion på 
mere end 30 % i sammenligning med
landbrugerens gennemsnitlige årlige 
produktion. Den gennemsnitlige årlige 
produktion skal beregnes ved at tage 
tallene for de foregående tre år eller de 
foregående fem år og udelade det højeste 
og laveste tal, eller i behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde, ved at tage tallene for 
et bestemt år i de foregående fem år. 
Målingen af omfanget for tabet, kan 
skræddersys til de særlige kendetegn for 
ethvert type produkt, der bruger
a) biologiske indeks (mængden af tabt 
biomasse) eller tilsvarende tab af 
udbytteindeks, der er fastlagt på 
bedriftniveau, lokalt, regionalt eller 
nationalt plan, eller
b) vejrindeks (mængden af nedbør, 
temperatur, osv.), der er fastlagt på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser samt 
ugunstige vejrforhold

Or. en

Begrundelse

Artiklen omfatter også ugunstige vejrforhold, herunder udkast. Derfor bør titlen på artiklen 
omformuleres.
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse. 
Medlemsstaterne kan beslutte at supplere 
gensidige midler i forbindelse med 
forsikringsordninger. 

Or. en

Begrundelse

I visse tilfælde kan fælles supplerende midler i forbindelse med forsikringsordninger give 
mere effektive risikostyringssystemer. Alle medlemsstater bør have denne mulighed. 

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra b), for dyresygdomme, der er opført 
på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF.

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra b), for dyresygdomme, der er opført 
på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF og sygdomme hos 
bier.

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet,
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond eller 
forsikring til landbrugerne må ikke udligne 
mere end 70 % af indkomsttabet.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
nye investeringer, herunder 
modernisering af eksisterende systemer til 
forbedring af effektiviteten af 
vandforbruget, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Kommissionen 
skal bemyndiges til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
90, der fastsætter minimumsstandarder 
for effektiviteten af vandforbruget og 
miljøvenligt kunstvandingssystem.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forskelsbehandling mellem gamle og nye medlemsstater er ikke berettiget. Nyt 
kunstvandingsudstyr samt investeringer i moderniseret og mere effektivt udstyr bør betragtes 
som støtteberettigede udgifter, så snart de respekterer specifikke kriterier for ydeevne med 
hensyn til effektiviteten af vandforbruget og miljømæssig påvirkning, der yderligere skal 
defineres af Kommissionen ved hjælp af en delegeret retsakt. 

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen foretager ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt en årlig 
fordeling pr. medlemsstat af de i stk. 1 
nævnte beløb efter fradrag af det beløb, der 
er angivet i stk. 2, og under hensyntagen til 
den overførsel af midler, der er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
DP/2012. Ved den årlige fordeling tager 
Kommissionen hensyn til:

4. Den årlige fordeling pr. medlemsstat af 
de i stk. 1 nævnte beløb efter fradrag af det 
beløb, der er angivet i stk. 2, og under 
hensyntagen til den overførsel af midler, 
der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. DP/2012, er fastsat i 
bilag Ia.

a) objektive kriterier knyttet til de mål, der 
er nævnt i artikel 4; og
b) tidligere resultater.

Or. en

Begrundelse

Den finansielle fordeling mellem medlemsstaterne fastsættes i et bilag til retsakten. 
Nødvendige ændringer til dette bilag kan foretages af Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter. 

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ud over de beløb, der er omhandlet i 5. Kommissionen skal bemyndiges til at 
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stk. 4, skal den i samme stk. omhandlede 
gennemførelsesretsakt også omfatte de 
midler, der overføres til ELFUL i medfør 
af artikel 7, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. DP/2012.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 om 
ændring af bilag Ia, hvor det er 
nødvendigt med henblik på at medtage de 
midler, der overføres til ELFUL i medfør 
af artikel 7, stk. 2, og artikel 14 i 
forordning (EU) nr. DP/2012.

Or. en

Begrundelse

Nødvendige ændringer til dette bilag kan foretages af Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter. Sådanne ændringer vedrører navnlig de beløb, der overføres fra anvendelsen af 
begrænsning og fleksibilitet mellem søjlerne samt overførelse af ubrugte midler fra den 
"grønne" bestemmelse, der skal afsættes til AEM.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I forbindelse med tildelingen af den 
resultatreserve, der er omhandlet i artikel 
20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], skal de disponible
formålsbestemte indtægter, der er 
indsamlet i henhold til artikel 45 i 
forordning (EU) nr. HR/2012 for ELFUL, 
føjes til de beløb, der er omhandlet i artikel 
18 i forordning (EU) nr. [CSF/2012]. Den
tildeles medlemsstaterne proportionelt med 
deres andel af det samlede støttebeløb fra 
ELFUL.

6. Disponible formålsbestemte indtægter, 
der er indsamlet i henhold til artikel 45 i 
forordning (EU) nr. HR/2012 for ELFUL 
tildeles medlemsstaterne proportionelt med 
deres andel af det samlede støttebeløb fra 
ELFUL.

Or. en

Begrundelse

Den fastsatte resultatreserve i artikel 18 i forordningen (EU) nr. [CSF/2012] udgår (Se 
tilsvarende AM i udtalelsen, som er udarbejdet af Caronna).



PR\881155DA.doc 41/49 PE474.053v01-00

DA

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) 60 % til de miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger, der henvises 
til i artikel 29. Den kan forhøjes til 90 % 
for programmerne for de mindre 
udviklede regioner, regionerne i den 
yderste periferi og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav i henhold til forordning 
(EØF) nr. 2019/93.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater anvender den nuværende øgede medfinansieringssats for akse 2. Det 
bør også være muligt at øge EU- støtte til de miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger. 

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som en undtagelse fra stk. 3, skal de
midler, der overføres til ELFUL i medfør 
af artikel 14 i forordning (EU) 
nr. DP/2012 være genstand for en 100 % 
ELFUL bidragssats.

De midler, der stammer fra anvendelsen 
af artikel 14, stk. 1, litra a skal være 
forbeholdt foranstaltningerne til artikel 
29. 

Or. en

Begrundelse

Ingen medfinansiering skal kræves for midler, der overføres frivilligt fra den første til den 
anden søjle i henhold til fleksibilitetsbestemmelsen i forordningen om direkte betalinger eller 



PE474.053v01-00 42/49 PR\881155DA.doc

DA

for ubrugte grønne midler, der overføres til ELFUL, og som skal anvendes udelukkende til 
støtte for de miljø- og klimavenlige foranstaltninger.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Mindst 30 % af ELFUL's samlede 
bidrag til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt 
foranstaltningerne i artikel 29, 30 og 31. 

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den mest effektive levering af offentlige goder gennem målrettede betalinger, 
bør der forudses en bestemmelse om en obligatorisk minimumsandel for miljø- og 
klimavenlige landbrugsforanstaltninger, ikke kun i en betragtning men også i den tilsvarende 
artikel. Som følge af den foreslåede overførelse af ubrugte "grønne" midler til AEM, bør den 
nuværende bestemmelse for at bevillige mindst 25 % til foranstaltningerne for akse 2, stige en 
smule. Støtten til LFA bør ikke indgå i denne bestemmelse, da det er en kompensation for 
naturbetingede ulemper, der ikke er forbundet med yderligere (miljø) krav. 

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Det nationale bidrag til de 
støtteberettigede offentlige udgifter kan 
erstattes af private bidrag. 

Or. en

Begrundelse

På trods af de øgede EU- medfinansieringssatser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1312/2011 af 19. december 2011, mistede mange medlemsstater 
støtte fra ELFUL på grund af alvorlige budgetmæssige begrænsninger og manglende midler 
til de nationale bidrag til udvikling af landdistrikterne. Medlemsstaterne bør derfor have 
mulighed for at erstatte deres finansielle bidrag med private midler (f.eks. fra fonde eller 
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private bidrag fra modtageren). 

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med dette afsnit 
udarbejdes der et fælles overvågnings- og 
evalueringssystem i samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne, som 
vedtages af Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med den 
undersøgelsesprocedure, der er nævnt i 
artikel 91.

I overensstemmelse med dette afsnit 
udarbejdes der et fælles overvågnings- og 
evalueringssystem i samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne. 
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
90 om fastsættelse af de arbejdsmetoder 
og indikatorer, der skal anvendes i dette 
system.

Or. en

Begrundelse

Valget af de rigtige indikatorer er af afgørende betydning, ikke kun for overvågning og 
evaluering af programmerne for udviklingen af landdistrikterne, men også for koordinering 
med andre programmer i henhold til den fælles strategiske ramme samt den fælles 
overvågning med hensyn til de fælles målsætninger. Det er en beslutning af generel karakter, 
der skal træffes ved hjælp af delegerede retsakter. 

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag I – række 5 – kolonne 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

70.000 - Pr. ung landbruger, jf. art. 20, 
stk. 1, litra a), nr. i)
70.000 - Pr. virksomhed, jf. art. 20, stk. 1, 
litra a), nr. ii)
15.000 - Pr. lille bedrift, jf. art. 20, stk. 1, 
litra a), nr. iii)

70.000 - Pr. ung landbruger, jf. art. 20, 
stk. 1, litra a), nr. i)
70.000 - Pr. virksomhed, jf. art. 20, stk. 1, 
litra a), nr. ii)
15.000 - Pr. lille bedrift, jf. art. 20, stk. 1, 
litra a), nr. iii)
35.000 - Pr. pension i henhold til art. 20, 
stk. 1, litra ca)

Or. en
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Begrundelse

Den nuværende pensionsordning bør bevares og ikke kun begrænses til små landbrugere. Den 
skal dog tilpasses til en højere pensionsalder og omdannes til et fast beløb, der er begrænset 
til et maksimalt beløb på 35,000 EUR (svarende til halvdelen af det nuværende maksimale 
beløb og halvdelen af det maksimale beløb, der stilles til rådighed for etablering af unge 
landbrugere).

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG Ia

Nationale bevillingsrammer, der henvises til i artikel 64

(mio. EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgien 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bulgarien 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215

Tjekkiet 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Danmark 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Tyskland 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Estland 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Irland 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Grækenland 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Spanien 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Frankrig 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Italien 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Cypern 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Letland 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Litauen 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Luxembourg 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Ungarn 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Nederlandene 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Østrig 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744
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Polen 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugal 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Rumænien 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Slovenien 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Slovakiet 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Finland 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Sverige 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Det Forenede 
Kongerige 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af midler mellem medlemsstaterne bør ikke afgøres af en gennemførelsesretsakt, 
men bør være en del af retsakten (se ændring til artikel 64). Nøglen til fordelingen, som er 
anvendt i perioden 2007-2013, anvendes som grundlag for at fastlægge de finansielle midler 
for hver medlemsstat. Beløbene er blevet justeret til de foreslåede samlede tal for udvikling af 
landdistrikterne, som Kommissionen har foreslået for den fremtidige flerårige finansielle 
ramme. 

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biofysiske kriterier for afgrænsning af 
områder med naturbetingede 
begrænsninger

Vejledende biofysiske kriterier for 
afgrænsning af områder med 
naturbetingede begrænsninger

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forelægger et separat lovforslag om obligatoriske biofysiske kriterier for 
afgrænsning af områder med betydningsfulde naturlige begrænsninger, så snart alt 
nødvendigt data til konsekvensanalysen, for sådanne kriterier og passende tærskler, er til 
rådighed. I mellemtiden skal kriterierne i dette bilag være af vejledende karakter. 



PE474.053v01-00 46/49 PR\881155DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Europa lever i en usædvanlig økonomisk, finansiel og miljømæssig sammenhæng, der kræver 
en politisk indsats på alle niveauer. Dette punkt gælder også for landbruget og 
landdistrikterne: Der er brug for en tydelig ombearbejdelse, hvis de fælles pågældende 
politikker skal håndtere nuværende og fremtidige udfordringer.

Europæiske landbrugere skal fortsat have mulighed for at sikre, at borgerne kan nyde den 
nødvendige grad af selvforsyning, og dermed få nok fødevarer og råvarer af acceptabel 
kvalitet til overkommelige priser.

Dette indebærer et behov for at forene landbrug med bæredygtig produktion og forme det 
europæiske landbrug i henhold til en vision for fremtiden, hvor konkurrenceevnen skal gå 
hånd i hånd med bæredygtighed, og desuden omfatter den bæredygtige idé ikke alene den 
miljømæssige del men også den langsigtede økonomiske og sociale levedygtighed af 
landbruget som sådan. Således er overgangen til et mere miljøvenligt landbrug i Europa en 
uomgængelig forudsætning for sektorens levedygtighed. 

Europæisk landbrug skal også forblive konkurrencedygtigt med Europas vigtigste 
handelspartnere, som er stærkt subsidieret og/eller underlagt mindre strenge 
produktionsregler.

Landbrugssektoren kan og skal have en væsentlig rolle i fortolkningen af den nye Europa 
2020-strategi i praksis med hensyn til klimaændringer, innovation og jobskabelse. Der skal 
gives særligt opmærksomhed til landdistrikterne, specielt dem, der er mindre begunstigede, 
med henblik på at genoplive dem socialt og økonomisk på bæredygtig niveau.

Den nye politik for landbruget og landdistrikterne i Europa skal være baseret på en trestrenget 
tilgang af "legitimitet, retfærdighed og effektivitet", det vil sige, at midlerne skal tildeles 
formål, der er anerkendte for at være gode af skatteyderne og samfundet, og skal fordeles så 
retfærdigt så muligt blandt landbrugere, regioner og medlemsstater, samt hvor de kan 
anvendes mest effektivt i forhold til at opnå de ønskede resultater.

Under hensynstagen til den store mangfoldighed af europæisk landbrug, som bør bevares, og 
behovet for at opretholde en fælles lovgivningsmæssig ramme, inden for hvilken, der 
iværksættes udvikling af landbrug og landdistrikter, og nærhedsprincippet skal indarbejde den 
rette balance mellem disse to dynamikker. Desuden, og uden at forringe de strenge krav for 
anvendelsen af offentlige midler, må alle forordninger afspejle forenkling i så vidt muligt 
omfang. 

Sidste år, da Parlamentet beskæftigede sig med Lyon- og Dess-betænkningerne, og hvor det 
traf afgørelse med et stort flertal i hvert enkelt instans, blev der vedtaget en række generelle 
politiske retningslinjer, som der er blevet sat behørigt pris på.

Nu, hvor Kommissionen har fremlagt sine lovforslag, opfordres Kommissionen til at give sit 
syn på de vigtigste foranstaltninger og politiske redskaber, der skal anvendes med henblik på 
at forfølge de mål, der er fastsat i dette tilfælde, for så hvidt angår forslaget til forordningen 
om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
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Landdistrikterne (ELFUL), som er at supplere og tilpasse den første søjle i den fælles 
landbrugspolitik (CAP). 

Ordføreren foreslår at afklare og give mere præcise definitioner af de mål og prioriteringer i 
forbindelse med menneskelige ressourcer, skove og innovation med særlig henvisning til 
landdistrikternes konkurrenceevne og landbrugsbedrifter, dyrevelfærd, forurenende gasser og 
kulstof.

Unge landbrugere:

Ordføreren deler det synspunkt, at dynamikken i landbruget har en afgørende indflydelse på 
udviklingen af landdistrikterne. En af prioriteterne bør derfor være at indføre frisk blod i 
landbrugsbefolkningen gennem udskiftning af en generation med den næste eller gennem 
nystartede landbrugere. 

For at gøre det lettere og mere attraktivt for unge landbrugere at starte et landbrug og at 
supplere de foranstaltninger, der foreslås i rapporten om den "direkte betalingsforordning", 
forslår ordføreren incitamenter til at overvinde, hvad han anser for, at være den største 
hindring, nemlig adgang til jord, og at der derfor ydes støtte til at dække renteomkostninger 
for lån eller i form af bankgarantier til leje af jord. 

Ophør med landbrugsvirksomhed

Ordføreren mener, at ordningerne for ophør af en landbrugsvirksomhed bør gøres enklere og 
billigere end den har været hidtil. I henhold til hans forslag vil en enkeltbetaling, som ikke 
overstige 50 % af start-op støtten til en ung landbruger, ydes til landbrugere over 65, som 
overfører deres bedrift og de relevante betalingsrettigheder til andre landbrugere.

Omstrukturering af landbrug

For at fremme og lette bedrifternes omstrukturering og udskiftning af en generation med den 
næste samt tiltrædelse af nye landbrugere, foreslår ordføreren en forbedring af 
Kommissionens forslag om en årlig bevilling frem til 2020, svarende til 120 % af den 
maksimale støtte, der ydes til landbrugere, der slutter sig til de unge landbrugeres ordning, 
som blev indført i forordningen om direkte betaling, og som vil overgå til en enkeltbetaling, 
hvilket vil øge tilskyndelsesvirkningen og begrænse bureaukrati.

Investeringer

Ordføreren mener, at et bredere omfang af områder bør betragtes som støtteberettigede i 
forbindelse med investeringer i landbrug, virksomheder, ikke-landbrugsmæssige aktiviteter og 
andre faciliteter. 

De ovennævnte bestemmelser bør navnlig dække investeringer i moderniseringen, der er 
nødvendige på grund af nye sundhedsmæssige krav, eller til at fremme energieffektivitet eller 
reducere eller modvirke landbrugsbegrænsninger, et konkret eksempel er investering i nye 
kunstvandingssystemer, eller at modernisere de eksisterende systemer for at opnå et mere 
effektivt vand- eller energiforbrug, med det forbehold, at formålet, i hvert tilfælde, bør være at 
skabe arbejdspladser og bekæmpe affolkningen i landdistrikterne.
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Miljøvenlige landbrugsforanstaltninger

Med hensyn til miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, mener ordføreren, at de skal 
finansieres ved et en obligatorisk minimumsfordeling på 30 %, et beløb, der også bør omfatte 
økologisk landbrug og betalinger i forbindelse med Natura 2000-netværket og 
vandrammedirektivet. 

Han indfører princippet om, at alle miljøvenlige foranstaltninger, som skal indgå i 
medlemsstaternes fremtidige programmer for udvikling af landdistrikterne, bør med hensyn til 
miljømæssig værdi, overgå første søjles "grønne" foranstaltninger, dvs. overgå de 
foranstaltninger, der støttes under direkte betalingsordninger, fordi de udgør 
dyrkningsmetoder til gavn for klima og miljø: Dette vil bringe de to landbrugspolitiske søjler i 
et komplementært forhold.

Skove 

Ordføreren foreslår, at rækken af modtagere under foranstaltningerne for skovbrugsstøtte 
udvides til at omfatte forvaltere af EU-skove, der hverken er offentligt eller privat ejet. Han 
foreslår også, at støtten til skovrejsning og etablering af skovområder udvides fra 10 til 15 år, 
og at støtten til skovlandbrugssystemer udvides fra 3 til fem år. 

Områder med betydelige naturlige begrænsninger

Med hensyn til afgrænsning af områder, bortset fra bjergområder, som har betydelige 
naturlige begrænsninger, er ordførerens forslag forskellig fra Kommissionens i betragtning af 
at op til tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport, var det ikke muligt at opnå tal til 
måling af de praktiske konsekvenser, der kan følge, hvis Kommissionens foreslåede kriterier 
blev anvendt. 

Ordføreren foreslår, at medlemsstaterne afgrænser disse områder i henhold til de kriterier, der 
afspejler betydelige naturlige begrænsninger og er kompatible med Revisionsrettens 
anbefalinger samt de forpligtelser, som EU har indgået inden for 
Verdenshandelsorganisationen. Listen over biofysiske referencekriterier i bilag II kunne med 
henblik herpå, bruges til vejledning. 

Risikostyring

Med hensyn til risikostyringssystemet mener ordføreren, at forsikringsordningen bør udvides 
til at omfatte andre værktøjer og leverer, med undtagelse, lokale, regionale eller nationale 
biologiske og vejr indekser, der skal anvendes til at beregne tab, der ville være umulige at 
bevise på bedriftniveau. "Tørke" som ugunstige vejrforhold kan føre til tildeling af støtte 
under de gensidige investeringsfonde for erstatning af miljøhændelser. Gensidige 
investeringsfonde kan anvendes til erstatning for tab som følge af ikke kun dyresygdomme 
men også af sygdomme hos bier. 

Medfinansieringssatser

Hvad angår støttesatser fra ELFUL til at finansiere miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, 
foreslår ordføreren, at Kommissionens beregninger, 50 % og 85 %, forhøjes til henholdsvis 60 
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% og 90 % for de fleste regioner og for mindre udviklede regioner, regioner i den yderste 
periferi samt de mindre øer i Det Det Ægæiske Hav. 

Ordføreren foreslår, at ubrugte midler i henhold til den "grønne" del af direkte betalinger 
overføres til den anden søjle for at finansiere miljøvenlige landbrugsforanstaltninger uden 
national medfinansiering. Han foreslår også, at de midler, som medlemsstaterne har tilladelse 
til at overføre fra første søjle til anden søjle i overensstemmelse med artikel 14 i forordningen 
om "direkte betaling", ligeledes bør være fritaget for national medfinansiering.

Ordføreren giver yderligere mulighed for national medfinansiering fra helt private kilder.

Nationale bevillingsrammer

Eftersom Kommissionen ikke har fremlagt noget kvantificerende forslag, som angiver, 
hvordan budgettet for landdistriktsudviklingen skal fordeles blandt medlemsstaterne i 
perioden fra 2014 til 2020, forsøger ordføreren at udfylde denne mangel ved at indsende et 
forslag, der er baseret på Kommissionens budgetforslag for den finansielle ramme for 2014 til 
2020, og om skalafordelingen, der anvendes i den foregående periode, da han ikke mener, at 
præmisserne har ændret sig væsentligt.

Denne rapport er baseret på det samlede finansielle beløb for den fælles landbrugspolitik, som 
Kommissionen har foreslået for den fremtidige flerårige finansielle ramme. Hvis der foretages 
grundlæggende ændringer til dette forslag, skal rapportens indhold revideres. 


