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KORT BEGRUNDELSE

Direkte betalinger til landbrugerne er en afgørende del af den fælles landbrugspolitik, og de 
har en høj prioritering i den nuværende reform. Reformen forsøger at ramme en balance 
mellem indkomststøtte og nye fælles udfordringer ved at integrere miljøkrav gennem en stærk 
grønnere komponent i den første søjle. Der gives en yderligere begrundelse for at støtte 
landbrugernes indtægter ved at introducere miljø- og klimamæssige fordele, og reformen 
forsøger således at sikre, at alle landbrugere deltager i bestræbelserne på at tackle disse 
spørgsmål. Desuden vil Unionens finansielle interesser blive beskyttet.

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 vigtig del 
af fremtidens politik. Alle ubegrundede og uforholdsmæssigt store administrative byrder og 
omkostninger for de nationale myndigheder bør undgås, navnlig 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.

Formålet med Kommissionens forslag er at fastlægge overordnede politiske 
handlemuligheder for at imødekomme de fremtidige udfordringer for landbrug og 
landdistrikter og for at opfylde de mål, der er opstillet for den fælles landbrugspolitik, nemlig 
bæredygtig fødevareproduktion, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag samt 
en afbalanceret territorial udvikling.

Kort fortalt foreslår Kommissionen, at tredive procent af de direkte betalinger nu vil blive 
bundet til økologikrav, hvorved det forsøges sikret, at alle landbrugere bidrager med miljø- og 
klimamæssige fordele. Desuden stilles der forslag om særlig støtte til små landbrugere for at 
forenkle den støtte, der gives til dem. Det drejer sig om en supplerende støtte til unge 
landbrugere for at stimulere flere unge til at blive i eller gå ind i erhvervet. Der stilles også 
forslag om en valgfri betalingsordning for ugunstigt stillede områder for at anerkende 
betydningen af disse områder. Som svar på opfordringer til større rimelighed har 
Kommissionen foreslået, at der fastsættes et loft for beløb til landbrug, som modtager store 
direkte betalinger, og der foreslås også en reduktion af forskellene mellem medlemsstaterne 
for så vidt angår de direkte betalinger, som landbrugene modtager. I forbindelse med 
krydsoverensstemmelsen indfører Kommissionen visse ændringer af kravene til god
landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og lovgivningsmæssige forvaltningskrav (SMR).

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 Kommissionen har 
øremærket til den fælles landbrugspolitik i den kommende flerårige finansielle ramme.
Foretages der grundlæggende ændringer i Kommissionens forslag, vil indholdet af denne 
udtalelse 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
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er nødvendigt, at de beløb, der 
afsættes til den fælles landbrugspolitik i 
regnskabsåret 2013, som minimum 
opretholdes i løbet af den næste 
finansielle programmeringsperiode. Det 
vil være nødvendigt at råde over 
tilstrækkelige finansielle midler til at 
imødegå udfordringerne i tilknytning til 
fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, 
klimaændringer og territorial balance i et 
udvidet EU og til at sikre, at den fælles 
landbrugspolitik kan bidrage til at gøre 
EU's 2020-strategi til en succes.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Loft for udgiftsområde 2

De beløb, der afsættes til den fælles 
landbrugspolitik i regnskabsåret 2013, 
som minimum opretholdes i løbet af den 
næste finansielle programmeringsperiode. 
Det vil være nødvendigt at råde over 
tilstrækkelige finansielle midler til at 
imødegå udfordringerne i tilknytning til 
fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, 
klimaændringer og territorial balance i et 



AD\915616DA.doc 5/9 PE491.199v02-00

DA

udvidet EU og til at sikre, at den fælles 
landbrugspolitik kan bidrage til at gøre 
EU's 2020-strategi til en succes.

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår eller

udgår

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
landbrugere, der modtog under 
5 000 EUR i direkte betalinger for det 
foregående år.

udgår

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan inden 
den 1. august 2013 beslutte at stille op mod 
10 % af deres årlige nationale lofter for 
kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 
denne forordning, til rådighed som 
supplerende støtte til foranstaltninger inden 
for rammerne af landdistriktsprogrammer, 
som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 

1. Medlemsstaterne kan inden 
den 1. august 2013 beslutte at stille op mod 
25 % af deres årlige nationale lofter for 
kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 
denne forordning, til rådighed som 
supplerende støtte til foranstaltninger inden 
for rammerne af landdistriktsprogrammer, 
som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 
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længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger.

længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 1. august 2013 kan Bulgarien, 
Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, 
Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, 
Sverige og Det Forenede Kongerige i 
henhold til denne forordning beslutte at 
stille op til 5 % af beløbet til rådighed for 
støtte til foranstaltninger inden for 
rammerne af landdistriktsprogrammer, som 
ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL i 
perioden 2015-2020, som fastsat i 
forordning (EU) nr. […] [RDR]. Som følge 
deraf er det tilsvarende beløb ikke længere 
til rådighed til støtteforanstaltninger inden 
for rammerne af 
landdistriktsprogrammerne.

2. Inden den 1. august 2013 kan Bulgarien, 
Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, 
Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, 
Sverige og Det Forenede Kongerige i 
henhold til denne forordning beslutte at 
stille op til 5 % af beløbet til rådighed for 
støtte til foranstaltninger inden for 
rammerne af landdistriktsprogrammer, som 
ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL i 
perioden 2015-2020, som fastsat i 
forordning (EU) nr. […] [RDR], under 
forudsætning af at mindst 20 % forbliver 
til rådighed under ELFUL. Som følge 
deraf er det tilsvarende beløb ikke længere 
til rådighed til støtteforanstaltninger inden 
for rammerne af 
landdistriktsprogrammerne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
for hver rettighed.
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der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Eventuelle nationale beløb, der ikke er 
blevet anvendt i overensstemmelse med 
dette kapitel, anvendes til at finansiere 
foranstaltninger under forordning (EF) 
nr. 1698/2005 til miljøforanstaltninger i 
landbruget.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Eventuelle midler, der hidrører fra 
reduktion af basispræmien eller fra 
betaling af bøder i henhold til dette kapitel 
og kapitel 30, 31 og 32 på grund af 
manglende overholdelse, forbliver i de 
medlemsstater og i de regioner, som de 
stammer fra.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Eventuelle beløb, der fremkommer 
som følge af en reduktion eller 
sanktioner, der er blevet pålagt på grund 
af manglende overholdelse, under denne 
artikel og artikel 30, 31 og 32, forbliver i 
den medlemsstat og region, som de 
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stammer fra.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Ikke-anvendte bevillinger under 
medlemsstaternes nationale loft, som var 
øremærket til at finansiere de betalinger, 
der er omhandlet i dette kapitel, forbliver i 
medlemsstaterne og anvendes til miljø- og 
klimaforanstaltninger i landbruget i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. .../20xx (ELFUL).
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