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KORT BEGRUNDELSE

Udviklingen af landdistrikterne inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik forbliver 
en afgørende del af den nuværende reform og har en høj prioritering i denne. Forslaget 
forsøger at fastholde den fælles landbrugspolitiks tosøjlestruktur, idet budgettet for hver søjle 
fastholdes nominelt i 2013, med et klart fokus på resultater for de vigtigste EU-prioriteringer.
Den fælles landbrugspolitik bør forblive en strategisk vigtig politik, så det sikres, at de 
politiske udfordringer imødegås så effektivt som muligt, og budgetmidlerne udnyttes bedst 
muligt. Instrumenterne inden for søjle II bør give medlemsstaterne større spillerum til at 
skræddersy løsninger til deres lokale forhold.

Den fælles landbrugspolitik er med tiden blevet mere kompleks, så der er behov for, at bedre 
regulering og en betragtelig nedbringelse af bureaukratiet for landbrugerne bliver en del af 
fremtidens politik. Alle ubegrundede og uforholdsmæssigt store administrative byrder og 
omkostninger for de nationale myndigheder bør undgås, navnlig set i lyset af 
medlemsstaternes finanspolitiske konsolidering og ressourceknapheden. Der er behov for 
målrettet anvendelse af midlerne for at sikre sund finansiel forvaltning af Unionens midler, så 
der kan leveres essentielle offentlige goder gennem en multifunktionel fælles 
landbrugspolitik. Desuden tager reformen sigte på at udforme effektive og varige 
instrumenter, så landbrugssektorens effektivitet kan øges.

Formålet med Kommissionens forslag er at fastlægge specifikke politiske handlemuligheder 
for at imødegå de fremtidige udfordringer for landbruget og landdistrikterne og for at opfylde 
de mål, der er opstillet for den fælles landbrugspolitik, En styrkelse af miljøforanstaltningerne 
skal sammen med en forøgelse af midlerne være en metode til håndtering af disse spørgsmål 
på lokalt niveau.  Midler, der anvendes under søjle II, bør desuden målrettes mere mod 
landbobefolkningen.

Kort fortalt foreslår Kommissionen, at udvikling af landdistrikterne skal indgå i en fælles 
strategisk ramme med andre EU-fonde med delt forvaltning med en mere resultatorienteret 
tilgang og klarere og bedre forudgående betingelser. Den fælles landbrugspolitiks søjle II skal 
indgå i et koordineret og supplerende samarbejde med søjle I samt med andre EU-fonde 
(navnlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond 
(ESF), Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF)). Midlerne er 
henført under en fælles strategisk ramme (FSR) på EU-plan, som omsættes til 
partnerskabsaftaler på nationalt plan med fælles målsætninger og regler for deres funktion.
Ved at fastlægge fælles regler for alle fonde, der fungerer under en fælles strategisk ramme, 
vil det også blive lettere at håndtere projekter for både støttemodtagere og nationale 
myndigheder, og det vil også fremme gennemførelsen af integrerede projekter.

Det er af afgørende betydning at sikre overholdelsen af de almene hensyn, der er forbundet 
med ydelsen af betalinger.  

Denne udtalelse er udarbejdet på grundlag af de samlede midler, som Europa-Kommissionen 
har øremærket til den fælles landbrugspolitik i den kommende flerårige finansielle ramme.
Foretages der grundlæggende ændringer i Kommissionens forslag, vil denne udtalelses 
indhold skulle revideres.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et beløb på 30 mio. EUR skal trækkes 
fra den tildeling, der er nævnt i stk. 1, og 
anvendes til at finansiere den pris for 
innovativt, lokalt samarbejde, som er 
omhandlet i artikel 56.

udgår

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56 udgår
Pris for innovativt lokalt samarbejde i 

landdistrikter
De midler, der er nævnt i artikel 51, stk. 2, 
anvendes til finansiering af tildelingen af 
en pris til samarbejdsprojekter, der 
involverer mindst to enheder i forskellige 
medlemsstater, som gennemfører et 
innovativt, lokalt koncept.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57 udgår
Indkaldelse af forslag

1. Begyndende senest i 2015 og derefter 
hvert år iværksætter Kommissionen en 
indkaldelse af forslag med henblik på 
tildeling af prisen, jf. artikel 56. Den 
sidste indkaldelse af forslag iværksættes 
senest i 2019.
2. I indkaldelsen af forslag angives et 
tema for forslag, som skal være knyttet til 
en af EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne. Temaet skal også kunne 
gennemføres via samarbejde på 
tværnationalt plan.
3. Indkaldelsen af forslag skal være åben 
for både lokale aktionsgrupper og 
individuelle enheder, som samarbejder om 
det konkrete projekt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 58 udgår
Udvælgelsesprocedure

1. Ansøgninger om prisen indgives af 
ansøgere i alle medlemsstater til det 
respektive nationale landdistriktsnetværk, 
som er ansvarligt for 
forhåndsudvælgelsen af ansøgninger.
2. Nationale landdistriktsnetværk 
nedsætter ud fra deres egne medlemmer et 
forhåndsudvælgelsesråd bestående af 
uafhængige eksperter med henblik på at 
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forhåndsudvælge ansøgninger. 
Forhåndsudvælgelse af ansøgninger skal 
ske på grundlag af udelukkelses-, 
udvælgelses- og tildelingskriterier, der er 
fastsat i indkaldelsen af forslag. Hvert 
nationalt landdistriktsnetværk 
forhåndsudvælger højst 10 ansøgninger 
og fremsender dem til Kommissionen.
3. Kommissionen er ansvarlig for at 
udvælge 50 vindende projekter blandt 
udvalgte ansøgninger i alle 
medlemsstaterne. Kommissionen 
nedsætter en ad hoc-styregruppe 
bestående af uafhængige eksperter. 
Styregruppen forbereder udvælgelsen af 
de vindende ansøgninger på grundlag af 
de udelukkelses-, udvælgelses- og 
tildelingskriterier, der er fastsat i 
indkaldelsen af forslag.
4. Kommissionen træffer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt afgørelse om listen 
over projekter, som tildeles prisen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59 udgår
Finansiel pris – betingelser og betaling

1. For at projekter kan modtage prisen, 
må den tid, der kræves for at afslutte dem, 
ikke overstige to år regnet fra datoen for 
vedtagelse af den gennemførelsesretsakt, 
hvorunder prisen tildeles. Tidsrammen for 
projektets gennemførelse fastlægges i 
ansøgningen.
2. Prisen tildeles i form af et 
engangsbeløb. Beløbet fastsættes af 
Kommissionen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med de kriterier, der er fastsat i 
indkaldelsen af forslag og under 
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hensyntagen til de anslåede omkostninger 
til gennemførelsen af projektet, der er 
anført i ansøgningen. Den maksimale pris 
pr. projekt må ikke overstige 100 
000 EUR.
3. Medlemsstaterne udbetaler prisen til 
vindende ansøgere efter at have 
kontrolleret, at projektet er afsluttet. 
Udgifterne godtgøres af EU til 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
bestemmelserne i afdeling 4, kapitel II, 
afsnit IV, i forordning (EU) nr. HR/2012. 
Medlemsstaterne kan beslutte at betale 
prisbeløbet helt eller delvist til de 
vindende ansøgere, inden de har 
kontrolleret, at projektet er afsluttet, men 
de bærer i så fald ansvaret for udgifterne, 
indtil afslutningen af projektet er 
verificeret.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 udgår
Regler for styregruppens procedure, 

tidsplaner og oprettelse
Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om proceduren og 
tidsplanen for udvælgelse af projekter og 
regler om nedsættelse af styregruppen af 
uafhængige eksperter, jf. artikel 58, stk. 3. 
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren 
omhandlet i artikel 91.
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